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1. UVOD 

 

Kataster virov onesnaževanja zraka v občini Žalec še ni bil narejen. Z izdelavo katastra virov 

onesnaževanja zraka v občini Žalec želimo pridobiti informacije o vseh virih onesnaževanja 

zraka in o vrstah in količini posameznih onesnažil, ki jih viri izpuščajo v zrak. Na podlagi 

podatkov iz katastra bo možno oblikovati predloge ukrepov za zmanjšanje emisij v zrak, za 

izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in globalnih sprememb. 

 

Metodologij za izračun emisij je več, vendar pa sta v zadnjem času v uporabi predvsem dve: 

- CORINAIR metodologija, katere razvoj vodi ekonomska komisija za Evropo (EEC) 

preko svoje okoljske agencije (EEA - Evropean Environmental Agency). Evropske države so 

dolžne pripravljati emisijske podatke po Konvenciji o onesnaževanju zraka preko meja na 

velike razdalje (The Convention on Long-range Transboundary Air pollution) in 

- IPCC (Intergouvernmental Panel of Climate Change) metodologija za izračun emisije 

plinov tople grede. Ta metodologija, naj bi za razliko od CORINAIR veljala za cel svet. Države 

podpisnice so dolžne poročati o emisijah plinov tople grede po Konvenciji o klimatskih 

spremembah. 

 

Kataster virov onesnaževanja zraka občine Žalec je narejen glede na »Guidelines for 

Reporting Emission Data under the United Nations Economic Commission for Europe« 

(UNECE), ki upošteva tako Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja 

(CLRTAP), ter njene Protokole, s čimer izpolnjuje zahteve iz Direktive 2001/81/ES o 

nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (Direktiva NEC). 

 

  



Kataster virov onesnaževanja zraka v občini Žalec – končno poročilo  

 

 

2 

1.1. NAMEN IN CILJI NALOGE 

 

Z izdelavo katastra virov onesnaževanja zraka bo občina Žalec pridobila informacije o vseh 

virih onesnaževanja zraka in o vrstah ter količini posameznih onesnažil, ki jih viri izpuščajo 

v zrak. 

 

1.2. VSEBINA PROJEKTA 

 

Kataster onesnaževalcev zraka je izdelan v dveh fazah. Faza I zajema: 

1. Popis vseh virov onesnaževanja zraka po sklopih: 

 industrija; 

 kmetijstvo; 

 terciarna dejavnost; 

 gospodinjstva; 

 energetika; 

 promet; 

 odlaganje odpadkov (deponija, sežigalnica); 

 ostalo. 

2. Opredelitev količine onesnažil (emisij) po posameznih virih, ki se izpuščajo v zrak. 

 

Faza II zajema: 

3. Popis vrste onesnažil iz posameznih virov, 

4. Preglednice skupnih količin posameznih onesnažil po virih. 
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2. METODE DELA 

2.1. POPIS VSEH VIROV ONESNAŽEVANJA ZRAKA PO SKLOPIH 

 

Da bi zagotovili primerljivost in celovitost podatkov katastra smo uporabili metodo in način 

delitve virov na način, ki ga uporablja EEA in je povzeta po EMEP/CORINAIR Emission 

Inventory Guidebook – 2006, ki je dostopen na spletni strani EU.  

Za izdelavo katastra občine Žalec smo za označevanje virov onesnaževanja zraka izbrali t.i. 

SNAP nomenklaturo. SNAP nomenklatura (Selected Nomenclature For Sources of Air 

Pollution) so standardne kode za kodiranje posameznih tipov onesnaževanja zraka, ki so 

prvič uporabljene leta 1985 v prototipnem CORINAIR katastru in se v izboljšani verziji v EU 

uporabljajo še danes. Po metodologiji EMEP/CORINAIR viri onesnaževanja zraka obsegajo 

enajst skupin (Preglednica 1).  

Pri delu smo uporabili posodobljeno verzijo iz leta 2013 (EMEP/EEA Air Pollutant Emission 

Inventory Guidebook 2013), ki temelji na nekoliko drugačni porazdelitvi skupin 

onesnaževalcev, vendar je ta primerljiva s priročnikom iz 2006. Ker je uporaba SNAP 

nomenklatura še vedno v široki uporabi in zaradi primerljivosti, smo uporabili le to. 

 

NFR nomenklaturo (Nomenclature for reporting – Nomenklatura za poročanje) je leta 2001 

uvedla UN/ECE TF EIP (Ekonomska komisija ZN za Evropo, Skupina za inventarizacijo 

emisij).V uporabi je še več drugih kodirnih sistemov kot npr. NOSE (Nomenclature for 

Sources of Emissions). S pomočjo SNAP nomenklature in EMEP/CORINAIR navodil je 

možno vzpostaviti povezave med posamezni kodirnimi sistemi. 
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Preglednica 1: Osnovne skupine virov onesnaževanja zraka po EMEP/CORINAIR metodologiji 

SNAP koda NRF koda NAZIV SKUPINE VIROV 

01 01 Termoelektrarne – toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje 

02 02 Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča 

03 03 Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem 

04 04 Tehnološki procesi 

05 05 Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv 

06 06 Uporaba topil 

07 07 Cestni promet 

08 08 Ostali promet 

09 09 Ravnanje z odpadki 

10 10 Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja 

11 11 Narava 

*SNAP: Selected Nomenclature for Sources of Air Pollution (izbrana nomenkratura za vire 

onesnaževanja zraka) 

 

2.2. IDENTIFIKACIJA IN POPIS VRST ONESNAŽIL IZ POSAMEZNIH VIROV 

 

V okviru katastra smo onesnažila iz posameznih virov identificirali na naslednje načine: 

 Za vire za katere obstajajo podatki o rezultatih meritev emisij smo v kataster zajeli 

vsa onesnažila, ki so bila merjena. 

 Za vire, kjer meritev ni bilo na razpolago, smo v kataster zajeli vsa tista onesnažila, 

za katera v EMEP/EEA navodilih obstajajo emisijski faktorji. 
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Preglednica 2: 48 onesnažil ali skupin onesnažil, zajetih v kataster. 

1 .Žveplov dioksid (SO2) 2. Dušikov dioksid (NO2) 

3. Dušikov oksid (N20) 4. Dušikov oksidi (NOx) 

5. Nemetanski ogljikovodiki (NMVOC) 6. Butilacetat 

7. Ksilen 8. Totalni organski ogljik TOC 

9. ∑organske snovi I., II., in III. nevarnostne skupine 10. ∑org. snovi I. nevarnostne skupine 

11. ∑organske snovi II. nevarnostne skupine 12. ∑org. snovi II. nevarnostne skupine 

13. ∑anorg. snovi I., II., in III. nevarnostne skupine 14. ∑anorg. snovi I. nevarnostne skupine 

15. ∑anorg. snovi II. nevarnostne skupine 16. ∑anorg. snovi III. nevarnostne skupine 

17. ∑ anorg. snovi IV. nevarnostne skupine 18. Amonijak (NH3) 

19. Metan(CH4) 20. Živo srebro (Hg) 

21. Kadmij (Cd) 22. Arzen (As) 

23. Svinec(Pb) 24. Krom (Cr) 

25. Baker(Cu) 26. Cink (Zn) 

27. Nikelj (Ni) 28. PCB 

29. Dioksini in furani (PCDD/F) 30. Heksaklorobenzen (HCB) 

31. Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) 32. Prah kot totalni suspendirani delci (TSP) 

33. Celokupni prah (prah) 34. Prah kot PM2,5 (delci manjši od 2,5 µm) 

35. Prah kot PM10 (delci manjši od 10µm) 36. Flurovodikova kislina (HF) 

37. Klorovodikova kislina (HCl) 38. Ogljikov monoksid (CO) 

39. Ogljikov dioksid (CO2) 40. Benzen 

41. Žveplov heksafluorid (SF6) 42. Formaldehid (CH20) 

43. Alkaloidi 44. Ocetna kislina (C2H402) 

45. CH202 (mravljična kislina) 46. Etilbenzen 

47. Stiren (C8H8) 48. Toulen 

 

Posamezna onesnažila (Preglednica 2) smo glede na njihov splošni in lokalni pomen kot 

onesnažilo in glede na njihove lastnosti združevali v posamezne osnovne skupine oz. 

kategorije, ki so: 

 Osnovna onesnažila: SOx (kot SO2), NOX (kot vsota NO2, N20 in NO2), NH3, NMVOC 

(nemetanske organske snovi), CO. 

 Delci: prah (skupno), TSP (suspendirani delci), delci kot PM10, delci kot PM 2,5 

 Prioritetne težke kovine: svinec (Pb), kadmij (Cd), živo srebro(Hg), nikelj (Ni), arzen 

(As) 

 Skupina BTX: ksilen, benzen, etibenzen, toluen, stiren 

 Toplogredni plini: ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N20), 

fluorirani ogljikovodiki (HFCs) in perfluorirani ogljikovodiki (PFC-ji) in žveplov 

heksafluorid (SF6). 

 Obstojna organska onesnažila (POPs): poliklorirani bifenili (PCB), dioksini in furani 

(PCDD/F), policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) in heksaklorobenzen (HCB). 
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 Organske snovi po nevarnostnih skupinah : ∑ org. snovi I., II., in III. nevarnostne 

skupine, ∑ org. snovi I. nevarnostne skupine, ∑ org. snovi II. nevarnostne skupine, ∑ 

org. snovi III. nevarnostne skupine 

 Anorganske snovi po nevarnostnih  skupinah: ∑ anorg. snovi I., II., in III. nevarnostne 

skupine, ∑ anorg. snovi I. nevarnostne skupine, ∑ anorg. snovi II. nevarnostne 

skupine, ∑anorg. snovi III. nevarnostne skupine, ∑anorg. snovi III. nevarnostne 

skupine, ∑ org. snovi IV. nevarnostne skupine 

 Ostalo: TOC, butilacetat, baker (Cu), krom (Cr), solna kislina (HCl), fluorovodik(HF), 

alkilalkoholi, formaldehid (CH20), mravljična kislina (CH202), ocetna kislina (C2H402). 

 

2.3. OPREDELITEV KOLIČINE ONESNAŽIL (EMISIJE) PO POSAMEZNIH VIRIH 

 

Količine emitiranih onesnažil smo v odvisnosti od razpoložljivosti podatkov določevali na 

več načinov (Preglednica 3). 

 

Preglednica 3: Način opredelitve onesnažil po posameznih skupinah 

SNAP Naziv skupine virov Način opredelitev onesnažila 

01 Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za 

daljinsko ogrevanje 

Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev 

02 Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev 

03 Industrijske kotlovnice in procesi z 

zgorevanjem 

Rezultati meritev 

04 Tehnološki procesi Rezultati meritev 

05 Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev 

06 Uporaba topil Rezultati meritev 

07 Cestni promet Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev 

08 Ostali promet  

09 Ravnanje z odpadki Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev 

10 Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev 

11 Narava Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev 

 

Za izračun emisij so bili uporabljeni faktorji po naslednjih prioritetah: 

 za izračun emisij smo uporabljali emisijske faktorje in metode izračunov emisij, ki jih 

uporablja ARSO. Na ta način smo zagotavljali primerljivost podatkov v slovenskem 

prostoru. 

 Če ni bilo na razpolago slovenskih emisijskih faktorjev in metod izračunov smo 

uporabili metode in faktorje, kot jih navaja EMEP/EEA navodilo. Na ta način smo 

zagotavljali primerljivost podatkov s podatki v evropskem prostoru. 
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Ocenjujemo, da so podatki dovolj celoviti, da omogočajo celostno ocenitev količine emisij 

onesnažil zraka v občini Žalec. 
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3. EMISIJE SNOVI V ZRAK PO SNAP SKUPINAH 

3.1.  SKUPINA SNAP 01: Termoelektrarne – toplarne in kotlovnice za daljinsko 

ogrevanje 

 

V skladu s metodologijo po EMEP/EEA v to skupino virov onesnaževanja zraka sodijo 

termoenergetski objekti, ki proizvajajo elektriko in toploto. 

Tovrstnih termoenergetskih objektov v občini Žalec ni. 

 

3.2. SKUPINA SNAP 02 : Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča 

 

EMEP/EEA v tej skupini ločuje več vrst virov od velikih kotlovnic do stacionarnih plinskih 

turbin. 

V občini Žalec so v uporabi naslednji energenti: kurilno olje (ELKO), zemeljski plin, 

utekočinjeni naftni plin (UNP), les in električna energija.  

Podatke o porabi energentov v občini Žalec smo pridobili iz poročila Lokalnega 

energetskega koncepta (LEK) občine Žalec, opravljenega 2015.  

Pri oceni emisij iz Kotlovnic za zgorevanje in mala kurišča so v Poročilu uporabljeni 

emisijski faktorji določeni na nacionalni ravni, kar ni določeno na nacionalni ravni so bili 

uporabljeni emisijski faktorji EMEP/EEA za leto 2014. 

 

Podatki o emisijah iz kotlovnic za ogrevanje in malih kurišč so prikazani v Preglednica 4.  
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Preglednica 4: Emisije onesnažil iz kotlovnic za ogrevanje in mala kurišča v občini Žalec (kg/leto) 

GORIVO NOx CO SOx NMVOC PM10 PM2,5 TSP CO2 CH4 N2O 

ELKO 14.139 3.672 8.814 1.377 918 918 918 14.212.443 1.377 2.571 

Z. plin 4.772 916 0 487 19 19 19 5.384.949 487 292 

UNP 37.236 148.943 0 3.724 0 0 0 46.969 3.724 2.234 

LES 7.554 25.180 0 5.959 68.106 66.120 70.944 0 1.259 504 

SKUPAJ 63.701 178.711 8.814 11.547 69.044 67.058 71.882 81.770.045 6.847 5.601 

 

GORIVO Arzen Kadmij Krom Baker Živo srebro Nikelj Svinec Cink PAH PCB PCDD/F 

ELKO 0,33 0,26 0,26 0,50 0,26 0,26 0,75 0,33 0,03 0,00 0,28 

Z. plin 0,01 0,05 0,07 0,04 0,01 0,10 0,02 1,36   0,00 0,00 

UNP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

LES 0,80 0,15 0,76 1,76 0,13 1,18 1,76 14,35   0,00 0,00 

SKUPAJ 1,14 0,46 1,08 2,30 0,39 1,53 2,53 16,05 0,03 0,00 0,28 
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3.3. SKUPINA SNAP 03 Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem 

 

Iz načina prikaza podatkov o emisijah iz virov onesnaževanja, ki jih prikazuje ARSO 

na svojih spletnih straneh, ni možno razmejiti emisij, ki izvirajo iz industrijskih 

kotlovnic in procesov zgorevanj od emisij iz drugih tehnoloških procesov. Ker sta 

oba tipa emisij med sabo tesno povezana in ker je pri obravnavi emisij iz industrije 

in drugih proizvodnih procesov običajno pomembnejši segment emisij iz 

tehnoloških procesov, smo se odločili, da emisije iz skupine SNAP 03 prikažemo v 

okviru skupine SNAP 04 Tehnološki procesi. 

 

3.4. SKUPINA SNAP 04 Tehnološki procesi 

 

V to skupino virov onesnaževanja zraka je v kataster zajeta industrija in drugi 

proizvodni obrati, kjer se v proizvodnih procesih organska topila ne uporabljajo.  

 

Podatke smo pridobili na Agenciji Republike Slovenije za okolje za leto 2014 

(ARSO 2014) in prikazujejo emisije, kot so bile izmerjene na virih onesnaževanja. 

Zaradi načina prikaza podatkov o emisijah iz virov onesnaževanja, kot jih prikazuje 

ARSO na svojih spletnih straneh, ni možno ostro razmejiti tega tipa onesnaževanja 

od skupin SNAP 03 (Industrijske kotlovnice in procesi z zgorevanjem) in SNAP 06 

(Uporaba topil), zato smo vse tri skupine prikazali skupaj. 

Glede na zakonodajo RS Slovenije morajo naprave, za katero je določeno, da lahko 

povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka, ker v njih poteka eden ali več 

tehnoloških procesov, zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa emisije 

snovi v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring emisije 

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ali v skladu s programom 

obratovalnega monitoringa emisije snovi, ki je določen z okoljevarstvenim 

dovoljenjem, če je pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave 

predpisana. 

 

K poročanju o izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak so 

zavezani upravljavci naprav, ki povzročajo emisije snovi v zrak. Poročanje 

sestavljajo Poročila o opravljenih prvih meritvah ali obratovalnem monitoringu in 

Ocena letne emisije snovi v zrak. Iz poročanja so izvzete naprave, pri katerih 

rezultati drugih preskusov, kot je ugotavljanje učinkovitosti naprav za 

preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, merjenje sestave goriv ali vhodnih 

surovin ali pogojev, pri katerih poteka proces v napravi, izhaja, da mejne vrednosti 

emisije snovi niso presežene. Odstopanje od programa obratovalnega monitoringa 

lahko odobri le ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za okoljevarstveno 
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dovoljenje ali vloge za spremembo, opustitev ali spremembo načina izvajanja meritev 

za posamezno snov v odpadnih plinih, če ustrezajo pogojem za njihovo izvajanje, ki so 

določeni z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. (ARSO, 

2015) 

 

V občini Žalec je 13 zavezancev, za monitoring, katerih evidenco emisij vodi Agencija 

Republike Slovenije za okolje.  

 

Podatki o emisijah iz tehnoloških procesov so prikazani v Preglednica 5.  

Podatki kažejo, da tehnološki procesi predstavljajo najpomembnejši vir skupnega 

organskega ogljika (TOC), kroma (Cr), formaldehida, organskih in anorganskih snovi 

ter ocetne kisline, so pa tudi pomemben del virov emisij amonijaka (NH3) in 

ogljikovega monoksida (CO).  

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4056
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Preglednica 5:Emisije onesnažil iz tehnoloških procesov v občini Žalec (kg/leto) 

Naziv zavezanca 

dušikovi 

oksidi (NO in 

NO2), izraženi 

kot NO2 

ogljikov 

monoksid 

(CO) 

žveplovi 

oksidi (SO2 in 

SO3), izraženi 

kot SO2 

celotni 

prah (TSB) 

nikelj in 

njegove 

spojine, 

izražene kot 

Ni 

mangan in 

njegove 

spojine, 

izražene kot 

Mn 

PCDF 

AERO IDA, d.o.o. 0 0 0 201 0,00 0,00 
 

Ahac NG d.o.o.  120 6.437 0 121 0,00 0,00 
 

Anton Blaj s.p. 0 0 0 0 0,00 0,00 
 

Aplast d.o.o.  262 0 1 1 0,00 0,00 
 

JKP Žalec, d.o.o. 789 1.464 0 0 0,00 0,00 
 

Juteks d.o.o. 5.801 1.580 0 0     
 

MARTIN ŠTORMAN S.P. 41 0 27 52 0,00 0,00 
 

MLEKARNA CELEIA D.O.O. 5.553 192 510 27 0,00 0,00 
 

MONTANA d.o.o. POVRŠINSKI KOP 

ZALOŠKA GORICA 
41 1.208 0 96 0,00 0,00 

 

NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o. 185 1.001 368 279 0,00 0,00 
 

OMCO FENIKS D.O.O. 9 0 3 754 0,00 0,00 1,1866E-06 

Sico d.o.o. 1.308 0 0 123 0,13 5,67 
 

SIP Strojna industrija d.d. 288 0 138 138 0,00 0,00 
 

SKUPAJ 14.397 11.881 1.046 1.792 0,13 5,67 1,1866E-06 
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Naziv zavezanca 

VSOTA org. 

spojine I. 

nev. sk. 

VSOTA 

prašnate 

anorg. snovi 

II. 

VSOTA 

prašnate 

anorg. snovi 

II. in III. 

VSOTA 

prašnate 

anorg. snovi 

III. 

TOC 

baker in 

njegove 

spojine, 

izražene 

kot Cu 

krom in 

njegove 

spojine, 

izražene 

kot Cr 

formaldehid 

(CH2O) 

ocetna 

kislina 

(C2H4O2) 

AERO IDA, d.o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 718 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ahac NG d.o.o.  0,00 0,00 0,00 0,00 117 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anton Blaj s.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 130 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplast d.o.o.  0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

JKP Žalec, d.o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Juteks d.o.o.   
  

  1.349         

MARTIN ŠTORMAN S.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 0,00 0,00 0,00 

MLEKARNA CELEIA D.O.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

MONTANA d.o.o. POVRŠINSKI KOP 

ZALOŠKA GORICA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

NOVEM CAR INTERIOR DESIGN 

d.o.o. 
0,00 0,00 0,00 0,00 18.467 0,00 0,00 0,00 0,00 

OMCO FENIKS D.O.O. 106,44 0,12 1,19 1,07 0 0,00 0,00 37,08 14,19 

Sico d.o.o. 0,00 0,00 7,14 7,01 0 0,77 0,38 0,00 0,00 

SIP Strojna industrija d.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.599 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ 106,44 0,12 8,33 8,08 25.491 0,77 0,38 37,08 14,19 
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3.5. SKUPINA SNAP O5 Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv 

 

V to skupino po EMEP /EEA sodijo naslednji viri emisij: 

 distribucija bencina in 

 distribucija dizla 

Podatke za izračun emisij pri distribuciji fosilnih goriv smo pridobili na Statističnem 

Uradu Slovenije (SURS). Za izračun smo potrebovali podatek o številu registriranih 

vozil v občini Žalec v 2014 in o povprečni porabi goriva v občini Žalec, ker le-tega 

podatka ni možno pridobiti, smo naredili preračun glede na nacionalno porabo 

goriva.  

 

V občini Žalec je registriranih 11.477 osebnih in specialnih osebnih avtomobilov, 5 

avtobusov in 1.115 tovornih motornih vozil. V Sloveniji je povprečno 57 % vozil na 

bencinski motor, 42 % na dizelski motor in 1 % na utekočinjen naftni plin. 

Nacionalni delež vozil smo pretvorili na občino Žalec.  

Preglednica 6 prikazuje povprečno porabo goriva v osebnih vozilih in povprečno 

število prevoženih kilometrov v enem letu za različne motorje v avtomobilih. 

 

Preglednica 6: Povprečna poraba goriva v osebnih vozilih in povprečno število prevoženih 

kilometrov v enem letu za različne motorje v avtomobilih 

 

Število avtomobilov  Povprečna poraba goriva 
Povprečno število  

prevoženih km 

Bencin 6.561 8,00 l/100 km 15.237 

Dizel, nafta, plinsko olje 5.937 7,02 l/100 km 21.127 

Utekočinjen naftni plin 83 6,01 l/100 km 12.000 

 

 

V Preglednica 7 je prikazana ocenjena letna poraba goriva za posamezni avtomobil 

in skupno v celotni občini. 

 

Preglednica 7: Ocenjena letna poraba goriva za posamezni avtomobil in skupno v celotni 

občini. 

  
Letna poraba enega 

avtomobila [l] 

Letna poraba goriva v 

občini [l] 

Bencin 1.218,96 7.997.289,23 

Dizel 1.483,12 8.804.551,44 

Utekočinjen naftni plin 721,20 59.558,34 

 

Distribucija fosilnih goriv povzroča predvsem emisije nemetanskih lahkohlapnih 

ogljikovodikov (NMVOC) (Preglednica 8).  
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Preglednica 8: Emisije onesnažil iz pridobivanja in distribucije fosilnih goriv v občini Žalec 

(kg/leto) 

 

NMVOC [kg] 

Bencin 12.075,91 

Dizel 14.879,69 

SKUPAJ 26.955,60 

 

3.6. SKUPINA SNAP 06 Uporaba topil 

 

V to skupino virov onesnaževanja zraka je zajeta industrija in drugi proizvodni 

obrati, kjer se v proizvodnih procesih uporabljajo organska topila. 

Zaradi načina prikaza podatkov o emisijah iz virov onesnaževanja, kot jih prikazuje 

ARSO na svojih spletnih straneh, ni možno ostro razmejiti tega tipa onesnaževanja 

od skupin SNAP 03 (Industrijske kotlovnice in procesi z zgorevanjem) in SNAP 04 

(Tehnološki procesi), zato smo vse tri skupine prikazali skupaj. 
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3.7. SKUPINA SNAP 07 Cestni promet 

 

V to skupino po EMEP/EEA sodijo naslednji viri emisij iz cestnega prometa: 

 Emisije zaradi vožnje z osebnimi vozili, tovornimi vozili in motornimi kolesi; 

 Emisija zaradi obrabe gum in zavornih oblog; 

 Emisije zaradi obrabe vozišča. 

 

Za izračun ocene emisij iz prometa smo uporabili dva sklopa podatkov: 

- podatke o številu registriranih vozil v občini Žalec, ki smo jih pridobili na 

Statističnem uradu Republike Slovenije in 

- podatke o prometni obremenitvi v 2014, ki smo jih pridobili na Direkciji 

Republike Slovenije za ceste (Preglednica 9). 

 

Preglednica 9: Tabela števnih mest v občini Žalec 

Kat. ceste Štev. ceste Štev. odseka Prometni odsek Dolžina (km) 

G1 4 1262 ČRNOVA - ARJA VAS 7,01 

R2 447 0286 MEDLOG - PETROVČE 3,31 

R2 447 0367 ŽALEC - VRBENSKO POLJE 2,22 

R2 447 0367 VRBENSKO POLJE - ŠEMPETER 3,76 

R2 451 1448 ARJA VAS - ŽALEC 2,09 

AC / / LOPATA CELJE (648) - MEDLOG (689) 18,91 

 

Glede na spletni GIS portal občin je v občini Žalec skupna dolžina cest 308,68 km, od 

tega kar 230 km javnih poti in lokalnih cest. Približno 35 km je gozdnih poti. Ostalo 

so avtocesta, regionalne ceste, glavne ceste in mestne ali krajevne ceste. 

 

AC, regionalne in glavne ceste smo obdelali s pomočjo števnih mest v občini Žalec 

(Preglednica 9), medtem ko smo ostale ceste, ki predstavljajo večinski delež cestne 

infrastrukture v občini Žalec, obremenili s povprečnim številom prevoženih 

kilometrov v enem letu (prirejeno samo za osebne avtomobile, glej Preglednica 6). 

Ker na AC Žalec ni števnih mest, smo uporabili prometni odsek Lopata Celje, s 

števnim mestom 648 in odšteli prometni odsek Medlog, s števnim mestom 689. 
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Iz zbranih podatkov smo ocenili, da se je v občini Žalec v letu 2014 opravilo 

približno 433 milijonov km (Preglednica 10). 

 

Preglednica 10: Prevoženi km v občini Žalec 

Tip vozila avtoceste 
regionalne ceste 

in ostalo 
skupaj 

Osebno vozilo - bencin 89.135.251 99.180.774 188.316.025 

Osebno vozilo - dizel 66.736.370 102.962.470 169.698.840 

Lahko tovorno vozilo - dizel <3,5 t 25.708.293 5.341.808 31.050.100 

Srednje težko tovorno vozilo 3,5-7,5 ton 5.472.933 1.083.827 6.556.761 

Težko tov. 7,5-16 ton 3.250.632 923.927 4.174.559 

Tovornjak s prikolico  16-32 ton 4.396.291 531.103 4.927.393 

Težko tovorno vozilo - dizel >32 ton 23.982.904 991.628 24.974.531 

Avtobusi 1.973.845 502.111 2.475.956 

Motorji (nad 50ccm) 414.093 772.125 1.186.218 

 

Podatki o emisijah iz prometa so prikazani v Preglednica 11. Emisijske faktorje (EF) 

smo pridobili na spletni strani EMEP/EEA in uporabili emisijski vodnik za leto 2013. 

Pri tem smo upoštevali starost vozil in zakonodajo, ki je sprejeta v Sloveniji. 

Povprečna starost osebnih avtomobilov je 9,4 let, tako smo uporabili EF primerne za 

Euro 3. Enako velja za lahka tovorna vozila (LTV).  

Povprečna starost srednje težkih in težkih tovornih vozil je v Sloveniji 8 let. Po 

avtocestah se vozijo predvsem tovornjaki iz vzhodne Evrope., kjer je povprečna 

starost tovornjakov starejša, to je 12 let in tako smo tukaj povzeli Euro III.  

Povprečna starost koles z motorjem je v Sloveniji 11,4 let in motornih koles 10 let, ki 

je primerno za Euro 2 tehnologijo oz zakonodajo. 

Povprečna starost avtobusov v Sloveniji je 8,4 let. V preračunu smo upoštevali 

tehnologijo, ki je bila v veljavi pred 9-imi leti, to je Euro IV. 

 

Z julijem 2001 je v Sloveniji stopila v veljavo prepoved uporabe osvinčenega bencina za 

promet. Tako je izginil največji vir svinca v Sloveniji, to je razpršen linijski vir ob vseh 

prometnicah (ARSO, 2003). 

V preračunih smo tako opustili emisije svinca. 

 

V preračun emisij iz prometa so vključeni preračuni emisij (TSP, PM2,5 in PM10) 

obrabe pnevmatike, zavor in ceste. Emisije obrabe pnevmatike, zavor in obraba 

ceste v občini Žalec predstavljajo kar 32 % PM2,5, 48 % PM10 in 58 % TSP. 
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Preglednica 11: Emisije onesnažil iz cestnega prometa v občini Žalec (kg/leto) 

Tip vozila CO NOx NMVOC CO2 N2O NH3 PM2,52 PM10 TSP 

Osebno vozilo - bencin 342.735 18.266 22.409 36.208.267 376 6.440 207 207 207 

Osebno vozilo - dizel 15.103 131.177 3.393 31.584.145 1.187 169 6.618 6.618 6.618 

Lahko tovorno vozilo - bencin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lahko tovorno vozilo - dizel <3,5 t 41.607 51.543 4.129 15.525.050 0,00 37,26 2.431 2.431 2.431 

Srednje težko tovorno vozilo 3,5-7,5 ton 3.829 17.244 754 3.934.056 19,67 19,01 371 371 371 

Težko tov. 7,5-16 ton 4.057 17.950 788 3.970.005 16,70 12,11 367 367 367 

Tovornjak s prikolico  16-32 ton 7.341 30.894 1.369 4.685.951 44,35 14,29 640 640 640 

Težko tovorno vozilo - dizel >32 ton 44.704 185.560 7.692 23.750.779 174 72,43 3.771 3.771 3.771 

Avtobusi 552 13.419 54 371.159 29,71 7,18 114 114 114 

Mopedi (do 50ccm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motorji (nad 50ccm) 8.505 376 1.088 188.698 2,37 2,25 4,15 4,15 4,15 

           SKUPAJ 468.436 466.433 41.682 120.218.114 1.852 6.775 21.385 27.686 34.408 
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3.8. SKUPINA SNAP 08 Ostali promet 

 

V to skupino po EMEP/EEA sodijo emisije iz aktivnosti vojske, železniškega, rečnega 

prometa in zračnega prometa, gozdarstva in še nekaterih sorodnih aktivnosti. 

Ocenili smo, da emisije iz ostalega prometa v občini Žalec niso tako velike, da bi 

glede na obstoječi realno dosegljivi nivo zanesljivosti emisij v zrak pomembneje 

vplivale na končno oceno emisij, zato te emisije v katastru niso obdelane. 

 

3.9. SKUPINA SNAP 09 Ravnanje z odpadki 

 

V to skupino po EMEP/EEA sodijo naslednje emisije, ki so pomembne za občino 

Žalec: 

 Emisije iz odlaganja odpadkov; 

 Emisije iz čiščenja odpadnih vod. 

 

Glede na to, da občina Žalec svoje odpadke izvaža v sosednjo občino Celje, teh emisij 

ne obravnavamo. 

 

Podatke o PE ČN Kasaze so nam posredovali na JKP Žalec d.o.o. Velikost ČN Kasaze je 

60.000 PE, vendar pa je v preteklem letu delovala v povprečju 29.300 PE. Dnevna 

obremenitev je bila od 8.400 PE do 62.600 PE. 

 

Podatki o emisijah iz ravnanja z odpadki so prikazani v Preglednica 12. Ravnanje z 

odpadki prispeva svoj delež k skupni vsoti emisij metana (CH4), ogljikovega dioksida 

(CO2) in didušikovega oksida (N2O). 

 

Preglednica 12:Emisije onesnažil iz ravnanja z odpadki v občini Žalec (kg/leto) 

 
metan (CH4) ogljikov dioksid (CO2) N20 

Emisije iz čiščenja odpadnih vod 8.790,00 802.820,00 586 
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3.10. SKUPINA SNAP 10 Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja 

 

V tej skupini smo upoštevali naslednje skupine podatkov: 

- emisije iz živinoreje (Preglednica 13) – podatke o številu glav živine smo 

pridobili na Ministrstvu za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano (MKGP) za 

leto 2014. Na MKGP ne vodijo evidence vse živine npr. perutnina in kunci. Le-

te smo pridobili iz popisa 2010 s pomočjo SURS-a. V evidenci MKGP vodijo 

skupaj govedo in ne ločijo npr. krav od ostalega goveda. Ker so emisijski 

faktorji različni za npr. krave in krave molznice, smo iz popisa 2010 uporabili 

razmerje med njimi in dobljeni faktor uporabili pri ostalem govedu, kravah in 

kravah molznicah.  

- poraba gnojil na področju občine Žalec - porabo gnojil smo ocenili glede na 

povprečne vrednosti porabe v RS Sloveniji (SURS) in glede na podatke o 

kmetijskih površinah v občini Žalec. 

 

Preglednica 13: Število živine in izračunane emisijske vrednosti onesnažil v živinoreji v 

kg/leto 

 
število NOX NMVOC NH3 TSP PM10 PM2,5 

ostalo govedo 2.255 5 20.075 30.219 1.331 609 406 

Krave 1.652 3 14.703 22.132 974 446 297 

Krave molznice 1.335 9 23.950 52.475 1.843 841 547 

Krave dojilje 
 

0 0 0 0 0 0 

ostali prašiči 735 1 405 4.925 551 250 44 

Prašiči v pitanju 
 

0 0 0 0 0 0 

Perutnina 54.564 164 9.003 26.191 6.493 6.493 1.255 

Konji 137 18 1.066 2.028 66 30 19 

Drobnica 416 2 188 582 58 23 7 

Kunci 442 0 858 9 8 4 2 

SKUPAJ: 
 

202 70.248 138.559 11.324 8.696 2.578 

 

V Kmetijstvu največji celokupni delež emisij prispeva amonijak (NH3), sledijo 

emisije nemetanskih hlapnih organskih snovi (NMVOC), prašni delci PM10, dušikovi 

oksidi in prašni delci PM2,5 (Preglednica 14).  

 

Preglednica 14: Emisije onesnažil iz kmetijstva, gozdarstva in živinoreje v občini Žalec 

(kg/leto) 

 
NOX NMVOC NH3 TSP PM10 PM2,5 

Gnojenje 6.630 219.290 20.654 0 6.987 269 

Živinoreja 202 70.248 138.559 11.324 15.683 2.578 

SKUPAJ 6.831 289.538 159.214 11.324 22.670 2.846 
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3.11. SKUPINA 11 Narava 

 

V to skupino po EMEP/EEA sodijo emisije iz gozdov, naravnih travnatih površin, divjih 

živali, udarcev strele, gozdni požari, vulkani, itd. Ocenjujemo, da ti viri niso ključnega 

pomena za ovrednotenje emisij snovi v zrak v občini Žalec. 
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4. PREGLED EMISIJ PO SKUPINAH ONESNAŽIL 

4.1. Osnovna onesnažila in delci 

 

Preglednica 15: Emisije osnovnih onesnažil v občini Žalec (v kg/leto) 

  

Osnovna onesnažila Delci 

 
  

dušikovi 
oksidi (NO, 

NO2 in 
N2O), 

izraženi kot 
NOX 

ogljikov 
monoksid 

(CO) 

žveplovi 
oksidi (SO2 

in SO3), 
izraženi kot 

SOX 

NMVOC 
amonijak 

(NH3) 
PM10 PM2,5 

celotni 
prah (TSP) 

SNAP 2 Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča 

  Rjavi premog 0 0 0 0   0 0 0 

  ELKO 16.710 3.672 8.814 1.377   918 918 918 

  Mazut 0 0 0 0   0,00 0,00 0,00 

  Zemeljski plin 5.065 916 0 487   19 19 19 

  UNP 39.470 148.943 0 3.724   0,15 0,15 0,15 

  LES 8.058 25.180 0 5.959   68.106 66.120 70.944 

  EE                 

  SKUPAJ 69.302 178.711 8.814 11.547   69.044 67.058 71.882 

SNAP 4 Tehnološki procesi 

 
AERO IDA, d.o.o. 0 0 0 0 0 0 0 201 

 
Ahac NG d.o.o.  120 6.437 0 0 0 0 0 121 

 
Anton Blaj s.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Aplast d.o.o.  262 0 1 0 0 0 0 1 

 
JKP Žalec, d.o.o. 789 1.464 0 0 0 0 0 0 

 
Juteks d.o.o. 5.801 1.580 0 0 0 0 0 0 

 
MARTIN ŠTORMAN S.P. 41 0 27 0 0 0 0 52 

 
MLEKARNA CELEIA D.O.O. 5.553 192 510 0 0 0 0 27 

 

MONTANA d.o.o. POVRŠINSKI KOP ZALOŠKA 
GORICA 

41 1.208 0 0 0 0 0 96 

 
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o. 185 1.001 368 0 0 0 0 279 
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Osnovna onesnažila Delci 

 
  

dušikovi 
oksidi (NO, 

NO2 in 
N2O), 

izraženi kot 
NOX 

ogljikov 
monoksid 

(CO) 

žveplovi 
oksidi (SO2 

in SO3), 
izraženi kot 

SOX 

NMVOC 
amonijak 

(NH3) 
PM10 PM2,5 

celotni 
prah (TSP) 

 
OMCO FENIKS D.O.O. 9 0 3 0 0 0 0 754 

 
Sico d.o.o. 1.308 0 0 0 0 0 0 123 

 
SIP Strojna industrija d.d. 288 0 138 0 0 0 0 138 

 
SKUPAJ 14.397 11.881 1.046 0 0 0 0 1.792 

SNAP 5 Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv 

 
Bencin       12.075         

 
Dizel   

  
14.879 

   
  

 

SKUPAJ       26.955         

SNAP 7 Cestni promet 

 
Osebno vozilo - bencin 18.643 342.735   22.410 6.440 207 207 207 

 
Osebno vozilo - dizel 132.365 15.103   3.394 170 6.618 6.618 6.618 

 
Lahko tovorno vozilo - bencin 0 0   0 0 0 0 0 

 
Lahko tovorno vozilo - dizel <3,5 t 51.543 41.607   4.130 37 2.431 2.431 2.431 

 
Srednje težko tovorno vozilo 3,5-7,5 ton 17.264 3.829   754 19 371 371 371 

 
Težko tov. 7,5-16 ton 17.967 4.058   789 12 368 368 368 

 
Tovornjak s prikolico  16-32 ton 30.939 7.342   1.370 14 641 641 641 

 
Težko tovorno vozilo - dizel >32 ton 185.736 44.704   7.692 72 3.771 3.771 3.771 

 
Avtobusi 13.449 552   54 7 114 114 114 

 
Mopedi (do 50ccm) 0 0   0 0 0 0 0 

 
Motorji (nad 50ccm) 378 8.505   1.089 2 4 4 4 

 
Obraba pnevmatik, zavor in cestišča           13.160 6.860 19.883 

 

SKUPAJ 468.285 468.436   41.682 6.775 27.686 21.385 34.408 
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Osnovna onesnažila Delci 

 
  

dušikovi 
oksidi (NO, 

NO2 in 
N2O), 

izraženi kot 
NOX 

ogljikov 
monoksid 

(CO) 

žveplovi 
oksidi (SO2 

in SO3), 
izraženi kot 

SOX 

NMVOC 
amonijak 

(NH3) 
PM10 PM2,5 

celotni 
prah (TSP) 

SNAP 9 Ravnanje z odpadki 

 
Emisije iz čiščenja odpadnih vod 586 

       

 
SKUPAJ 586               

SNAP 10 Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja  

 
gnojenje 6.630     219.290 20.654 6.987 269 0 

 
živinoreja 202     70.248 138.559 15.683 2.578 11.324 

 

SKUPAJ 6.831     289.538 159.214 22.670 2.846 11.324 

 

 

SKUPAJ VSEH EMISIJ V OBČINI 559.402 659.028 9.860 369.722 165.988 119.400 91.290 119.406 

 

 

Primerjava skupin virov osnovnih onesnažil pokaže, da največje količine dušikovih oksidov emitira cestni promet (84 %) (od tega 

največ prevozna sredstva z dizlovim motorjem), sledijo kotlovnice (12 %), tehnološki procesi (3 %), kmetijstvo, gozdarstvo in 

živinoreja (1%) in ravnanje z odpadki (0 %). 

Promet ravno tako emitira največ ogljikovega monoksida (CO), to je 71 % (od tega največ osebna vozila z bencinskim motorjem), sledijo 

kotlovnice s 27 % in tehnološki procesi z 2 %. 

Kotlovnice emitirajo največ žveplovih oksidov z 89 %, sledijo tehnološki procesi z 11 %. 

Največje emisije NMVOC prihajajo iz kmetijstva z 79 %, sledijo cestni promet (11 %), distribucija fosilnih goriv (7 %) in kotlovnice 

(3 %). 

Kmetijstvo predstavlja največji vir emisij amonijaka z 98 %, preostala 2 % emisij pa predstavlja cestni promet. 

Največ delcev PM10, PM2,5 in TSP se emitira iz kotlovnic, to je 58 %, 74 % in 60 % v zaporedju, sledita cestni promet, kmetijstvo in 

tehnološki procesi pri TSP. Največji emitor delcev z 99 % predstavlja uporaba lesa kot energenta.  
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Grafični prikaz 1: Emisije dušikovih oksidov (NOX)v občini Žalec 2014 

 

 

 
Grafični prikaz 2: Emisije ogljikovega monoksida (CO) v občini Žalec 2014 
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Grafični prikaz 3: Emisije žveplovih oksidov (SOX) v občini Žalec 2014 

 
Grafični prikaz 4: Emisije nemetanskih hlapljivih ogljikovodikov (NMVOC) v občini Žalec 2014 

 

Grafični prikaz 5: Emisije amonijaka (NH3) v občini Žalec 2014 
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Grafični prikaz 6: Emisije delcev PM10 v občini Žalec 2014 

 
Grafični prikaz 7: Emisije delcev PM2,5 v občini Žalec 2014 

 
Grafični prikaz 8:Emisije celotnega praha (TSP) v občini Žalec 2014 
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4.2. Kovine 

 

Preglednica 16: Emisije kovin v občini Žalec v kg/2014 

  

Kovine 

 
  

Nikelj in 
njegove 
spojine, 
izražene 

kot Ni 

Mangan in 
njegove 
spojine, 
iztažene 
kot Mn 

Kadmij in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Cd 

Živo srebro 
in njegove 

spojine, 
izražene 
kot Hg 

Svinec in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Pb 

Arzen in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot As 

Cink in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Zn 

Baker in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Cu 

Krom in 
njegove 
spojine, 
izražene 

kot Cr 

SNAP 2 Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča 

  ELKO 0,26   0,26 0,26 0,75 0,33 0,33 0,50 0,26 
  Zemeljski plin 0,10   0,05 0,01 0,02 0,01 1,36 0,04 0,07 
  UNP 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  LES 1,18   0,15 0,13 1,76 0,80 14,35 1,76 0,76 
  EE                   

  SKUPAJ 1,53   0,46 0,39 2,53 1,14 16,05 2,30 1,08 

SNAP 4 Tehnološki procesi 

 
AERO IDA, d.o.o. 

         

 
Ahac NG d.o.o.  

         

 
Anton Blaj s.p. 

         

 
Aplast d.o.o.  

         

 
JKP Žalec, d.o.o. 

         

 
Juteks d.o.o. 

         

 
MARTIN ŠTORMAN S.P. 

         

 
MLEKARNA CELEIA D.O.O. 

         

 

MONTANA d.o.o. POVRŠINSKI KOP 
ZALOŠKA GORICA          

 
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o.          

 
OMCO FENIKS D.O.O. 

         

 
Sico d.o.o. 0,13 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,38 

 
SIP Strojna industrija d.d. 
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Kovine 

 
  

Nikelj in 
njegove 
spojine, 
izražene 

kot Ni 

Mangan in 
njegove 
spojine, 
iztažene 
kot Mn 

Kadmij in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Cd 

Živo srebro 
in njegove 

spojine, 
izražene 
kot Hg 

Svinec in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Pb 

Arzen in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot As 

Cink in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Zn 

Baker in 
njegove 
spojine, 
izražene 
kot Cu 

Krom in 
njegove 
spojine, 
izražene 

kot Cr 

 
SKUPAJ 0,13 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,38 

           

 

SKUPAJ VSEH EMISIJ V OBČINI 1,66 5,67 0,46 0,39 2,53 1,14 16,05 3,07 1,46 

 

Primerjava emisij kovin pokaže, da večinoma izvirajo iz Kotlovnic za ogrevanje in mala kurišča (SNAP 2), sledijo Tehnološki procesi 

(SNAP 4).  
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4.3. Toplogredni plini, obstojna organska onesnaževala ter organske in anorganske snovi 

 

Preglednica 17: Emisije toplogrednih plinov,obstojnih organskih onesnažil ter organskih in anorganskih snovi v občini Žalec v kg/2014 

  

Toplogredni plini 
Obstojna organska 

onesnažila 
Organske in anorganske snovi 

 
  

metan (CH4) 
ogljikov dioksid 

(CO2) 
PCDF PAH 

VSOTA org. 
spojine I. 
nevtralne 
skupine 

VSOTA 
prašnate 

anorg. 
snovi II. 

VSOTA 
prašnate 

anorg. 
snovi II. in 

III. 

VSOTA 
prašnate 

anorg. 
snovi III. 

SNAP 2 Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča 
  Rjavi premog 0 0 0,00 0,00   

   
  ELKO 1.377 14.212.443 0,28 0,03   

   
  Mazut 0 0 0,00 0,00   

   
  Zemeljski plin 487 5.384.949 0,00 0,00   

   
  UNP 3.724 46.969 0,00 0,00   

   
  LES 1.259 0 0,00 0,00   

   
  EE   62.125.683       

   
  SKUPAJ 6.847 81.770.045 0,28 0,03         
SNAP 4 Tehnološki procesi 

 
AERO IDA, d.o.o. 

        

 
Ahac NG d.o.o.  

        

 
Anton Blaj s.p. 

        

 
Aplast d.o.o.  

        

 
JKP Žalec, d.o.o. 

        

 
Juteks d.o.o. 

        

 
MARTIN ŠTORMAN S.P. 

        

 
MLEKARNA CELEIA D.O.O.     

      

 

MONTANA d.o.o. POVRŠINSKI KOP 
ZALOŠKA GORICA 

    
      

 
 

NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o.     
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Toplogredni plini 
Obstojna organska 

onesnažila 
Organske in anorganske snovi 

 
  

metan (CH4) 
ogljikov dioksid 

(CO2) 
PCDF PAH 

VSOTA org. 
spojine I. 
nevtralne 
skupine 

VSOTA 
prašnate 

anorg. 
snovi II. 

VSOTA 
prašnate 

anorg. 
snovi II. in 

III. 

VSOTA 
prašnate 

anorg. 
snovi III. 

 
OMCO FENIKS D.O.O.     0,00 0,00 106,44 0,12 1,19 1,07 

 
Sico d.o.o.     0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 7,01 

 
SIP Strojna industrija d.d.     

      

 
SKUPAJ     0,00 0,00 106,44 0,12 8,33 8,08 

SNAP 7 Cestni promet 

 
Osebno vozilo - bencin   36.208.268             

 
Osebno vozilo - dizel   31.584.146 

 
    

  
  

 
Lahko tovorno vozilo - bencin   0 

 
    

  
  

 
Lahko tovorno vozilo - dizel <3,5 t   15.525.050 

 
    

  
  

 
Srednje težko tovorno vozilo 3,5-7,5 ton   3.934.056 

 
    

  
  

 
Težko tov. 7,5-16 ton   3.970.006 

 
    

  
  

 
Tovornjak s prikolico  16-32 ton   4.685.951 

 
    

  
  

 
Težko tovorno vozilo - dizel >32 ton   23.750.779 

 
    

  
  

 
Avtobusi   371.159 

 
    

  
  

 
Mopedi (do 50ccm)   0 

 
    

  
  

 
Motorji (nad 50ccm)   188.699 

 
    

  
  

 
Obraba pnevmatik, zavor in cestišča     

 
    

  
  

 
SKUPAJ   120.218.114             

SNAP 9 Ravnanje z odpadki 

 
Emisije iz čiščenja odpadnih vod 8.790 802.820             

 
SKUPAJ 8.790 802.820             

          

 

SKUPAJ VSEH EMISIJ V OBČINI 15.637 202.790.979 0,28 0,03 106,44 0,12 8,33 8,08 
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Preglednica 17 kaže, da so največji emitorji toplogrednih plinov (CO2 in NH4) 

kotlovnice, promet in ravnanje z odpadki. Grafični prikaz 9 pa prikazuje, da je 

največji vir CO2 cestni promet z 60 %, sledijo kotlovnice z 40 %. Največ metana se 

emitira iz ravnanja z odpadki (56 %) in kotlovnic (44 %) (Grafični prikaz 9 in 

Grafični prikaz 10). Kotlovnice so glavni emitor za obstojna organska onesnažila. 

Viri organskih in anorganskih snovi so tehnološki procesi. 

 

 
Grafični prikaz 9: Viri emisij ogljikovega dioksida (CO2) 

 

 

Grafični prikaz 10: Viri emisij metana (NH4) 
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4.4. Ostala onesnažila 

 

Preglednica 18: Emisije ostalih onesnažil v občini Žalec v kg/leto 

  

Ostala onesnažila 

 
  

TOC 
formaldehid 

(CH2O) 

ocetna 
kislina 

(C2H4O2) 

SNAP 4 Tehnološki procesi 

 
AERO IDA, d.o.o. 718 

  

 
Ahac NG d.o.o.  117 

  

 
Anton Blaj s.p. 130 

  

 
Aplast d.o.o.  4 

  

 
JKP Žalec, d.o.o. 

   

 
Juteks d.o.o. 1.349 

  

 
MARTIN ŠTORMAN S.P. 107 

  

 
MLEKARNA CELEIA D.O.O. 

   

 
MONTANA d.o.o. POVRŠINSKI KOP ZALOŠKA GORICA 

   

 
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o. 18.467 

  

 
OMCO FENIKS D.O.O. 

 
37,08 14,19 

 
Sico d.o.o. 

   

 
SIP Strojna industrija d.d. 4.599 

  

 
SKUPAJ 25.491 37,08 14,19 

     

 SKUPAJ VSEH EMISIJ V OBČINI 25.491 37,08 14,19 

 

Tehnološki procesi so vir ostalih onesnažil, to so skupne organske snovi (TOC), 

formaldehid in ocetna kislina. 
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5. SKLEPNI POVZETEK ZBIRNIH PREGLEDOV EMISIJ V ZRAK 

 

Na osnovi rezultatov katastra emisij zraka ugotavljamo, da vsaka obravnavana 

skupina virov (SNAP) prispeva k onesnaževanju zraka v občini Žalec. Rezultati 

kažejo, da so večji onesnaževalci predvsem kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča, 

tehnološki procesi in cestni promet. 

 

SNAP 2 – Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča so največji vir žveplovih oksidov, 

(izraženi kot SOX), delcev (PM10, PM2,5 in TSP), kovin in obstojnih organskih snovi. 

Kotlovnice prav tako bistveno prispevajo k povečanju emisij dušikovih oksidov 

(izraženi kot NOX), ogljikovega monoksida (CO), nemetanskih hlapljivih 

ogljikovodikov (NMVOC), metana (CH4) in ogljikovega dioksida (CO2) v zrak. 

 

SNAP 4 – Tehnološki procesi v zrak emitira največ kovin (mangan), organskih in 

anorganskih snovi ter ostalih onesnažil (TOC, formaldehida in ocetne kisline). Prav 

tako pa bistveno prispevajo k povečanju vsebnosti emisij dušikovih oksidov 

(izraženi kot NOX), ogljikovega monoksida (CO), žveplovih oksidov in celotnega 

praha (TSP) v zraku. 

 

SNAP 5 – Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv prispeva k povečanju vsebnosti 

nemetanskih hlapljivih ogljikovodikov (NMVOC) v zraku. 

 

SNAP 7 – Cestni promet v zrak emitira največ dušikovih oksidov (izraženi kot NOX), 

ogljikovega monoksida (CO) in ogljikovega dioksida (CO2). Bistveno prispeva k 

povečanju vsebnosti emisij nemetanskih hlapljivih ogljikovodikov (NMVOC), 

amonijak (NH3) in delcev (PM10, PM 2,5, TSP) v zrak. 

 

SNAP 9 – Ravnanje z odpadki je največji emitor metana (NH4). Prispeva k povečanju 

emisij dušikovih oksidov (izraženi kot NOX) in ogljikovega dioksida (CO2) v zrak. 

 

SNAP 10 – Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja v zrak emitira največ nemetanskih 

ogljikovodikov (NMVOC) in amonijaka (NH3). Prispeva k povečanju vsebnosti emisij 

dušikovi oksidov (izraženi kot NOX) in delcev (PM10, PM2,5, TSP) v zrak.  
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6. PRIMERJAVA EMISIJ  

Na podlagi sklepnih povzetkov zbirnih pregledov emisij v zrak v občini Žalec 

(poglavje 5., str. 34) vidimo, da so kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča eden 

glavnih virov emisij v zrak. Zato smo pri v poglavju Primerjava emisij opravili tudi 

primerjavo z letom 2002 za omenjeno skupino virov (SNAP 2).  

Preglednica 19 kaže, da se je poraba rjavega premoga in mazuta kot energenta v 

občini Žalec v letu 2014 ukinila, zmanjšala se je poraba ELKO, zemeljskega plina in 

UNP v zaporedju za približno 12 %, 47 % in 88 %. Poraba lesa se je povečala za 

skoraj 7 % in močno se je povečala poraba električne energije in to za kar 72 krat. 

 

Preglednica 19: Poraba energenta v letu 2002 in 2014 v kWh 

PORABA ENERGENTA v kWh 2002 2014 

Rjavi premog 2.712.777 
 ELKO 56.727.499 50.121.000 

Mazut 29.640 
 Zemeljski plin 73.630.665 38.762.000 

UNP 1.732.008 207.000 
LES 26.248.375 27.978.000 
električna energija 1.542.812 111.536.236 

SKUPAJ 162.625.778 228.606.250 

 

Preglednica 20 kaže povečanje emisij CO2 in delcev praha PM10, PM2,5 in TSP v 

zaporedju 72 %, 156 %, 219 % in 251 %. Vidimo pa, da so se vse ostale emisije 

zmanjšale. Bistveno zmanjšanje emisij je posledica nerabe rjavega premoga in 

mazuta, povečanje prašnih delcev je posledica povečane rabe lesa kot energenta. 

 

Preglednica 20: Primerjava emisij v občini Žalec za skupino SNAP 2 

 2002 2014 razlika v % 

CO2 47.496.306 81.770.045 72,16 
CH4 1.868.521 6.847 -99,63 
N2O 154.162 5.601 -96,37 
CO 15.958.340 178.711 -98,88 
NOx 1.067.678 63.701 -94,03 
NMVOC 1.876.237 11.547 -99,38 
SOX 29.037.381 8.814 -99,97 
TSP 28.083 71.882 155,96 
PM10 21.636 69.044 219,12 
PM2,5 19.099 67.058 251,11 
Arzen 1,73 1,14 -34,40 
Kadmij 0,81 0,46 -43,72 
Krom 1,91 1,08 -43,55 
Baker 3,68 2,30 -37,49 
Živo srebro 0,55 0,39 -28,94 
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Nikelj 2,77 1,53 -44,73 
Svinec 3,86 2,53 -34,28 
Cink 31,57 16,05 -49,18 
PAH 0,11 0,03 -73,73 
PCDD/F  0,40 0,28 -31,71 

 

 

Opravljena je primerjava z občino Lendava. Kataster onesnaževalcev zraka v občini 

Lendava je bil opravljen leta 2013.  

Preglednica 21 kaže, da sta si občini po površini in po povprečni mesečni bruto plači 

podobni, medtem ko je število prebivalcev in število registriranih osebnih 

avtomobilov 2 krat večje v občini Žalec, prav tako je v občini Žalec število 

registriranih podjetij skoraj 10 krat več in prav tako je bilo število GVŽ na 1.000 

prebivalcev v letu 2010 2,8 krat večje. Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 

1.000 prebivalcev (v ha) v letu 2010 je bila 2,6 krat manjša v občini Žalec v 

primerjavi z občino Lendava. 

 

Preglednica 21: Osnovne primerjave med občinama Lendava in Žalec (vir: SURS) 

 Lendava Žalec 

Število prebivalcev(2014) 10.602 21.237 

Površina (2014) km2 122,9 117,1 

Št. cestnih vozil (31.12.2014) 7.363 15.070 

Dolžina cest skupaj v km (2012) 235,8 267,1 

Povprečna mesečna bruto plača (2014) 1.329,14 1.339,65 

Število podjetij  745 7.228 

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 

1.000 prebivalcev (v ha) (2010) 

509 197 

Število glav velike živine (GVŽ) na 1.000 

prebivalcev (2010) 

62 177 
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Primerjava emisij osnovnih onesnažil med občinama kaže, da so le-te v občini 

Žalec manjše, razen pri amonijaku. Večje emisije amonijaka v občini Žalec lahko 

pripišemo prometu in kmetijstvu (živinoreji). 

 

 
Grafični prikaz 11: Primerjava emisij osnovnih onesnažil med občinama Lendava in Žalec 

 

Grafični prikaz 12 kaže večjo vsebnost PM10, PM2,5 in TSP v občini Žalec (v zaporedju 

46 %, 49 % in 53 %). Večje emisije prašnih delcev so posledica večje izrabe lesa kot 

energenta. 

 
Grafični prikaz 12: Primerjava vsebnosti delcev v zraku med občinama Lendava in Žalec 

 

Primerjava emitiranja kovin v zrak med občinama kaže večjo vsebnost emisij v 

občini Žalec za kovine Mn (vir so tehnološki procesi), Zn (vir so kotlovnice) in Cu 

(vir so kotlovnice in tehnološki procesi), medtem ko so emisije Ni in Cr v zraku 
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podobne (vir so v večji meri kotlovnice, sledijo tehnološki procesi). Emisije Cd, Hg, 

Pb in As (viri omenjenih kovin so predvsem kotlovnice) so manjše v občini Žalec. 

 
Grafični prikaz 13: Primerjava emisij kovin med občinama Lendava in Žalec 

 

Primerjava toplogrednih plinov (Grafični prikaz 14) med občinama kaže večje 

emisije CO2 v občini Žalec. Največji vir CO2 je cestni promet, sledijo kotlovnice in 

ravnanje z odpadki. Medtem ko ima občina Žalec kar 83 % manj emisij plina CH4 

(največji vir CH4 so ravnanje z odpadki in kotlovnice). Ta razlika med občinama 

nastane, ker občina Žalec nima odlagališča odpadkov.  

 

 
Grafični prikaz 14: Primerjava emisij toplogrednih plinov med občinama Lendava in Žalec 
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7. UKREPI ZA ZMANJŠANJE EMSIJ V OBČINI ŽALEC 

Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014 - 2020 opredeljujejo razvojno 

izhodišče Slovenije, scenarij gospodarske rasti do leta 2020, osrednjo tezo strategije, 

potrebne predpogoje za uresničitev ciljev strategije (učinkovita in pravna država, delujoč 

finančni sistem, javno-finančna konsolidacija ter povrnitev ustrezne bonitete države v 

mednarodni skupnosti, etika ter aktivni in odgovorni državljani in država); potenciale 

Slovenije (konkurenčnost gospodarstva in spodbujanje podjetnosti, naravni viri, človeški 

viri, novi (tretji) trgi ter tuje neposredne investicije, geostrateška lega Slovenije) in 

prioritete razvoja do leta 2020 (znanje, podjetnost, zeleno, vključujoča družba, učinkovit 

javni sektor in pravna država).  

 

Prehod v nizkoogljično družbo, sklenjenih snovnih poti, ponuja številne razvojne 

priložnosti, ki jih na lokalni in državni ravni do sedaj nismo v celoti izkoristili. Ocenjena 

vrednost svetovnega trga okoljskih tehnologij in snovne učinkovitosti se bo do leta 2025 

podvojila, glede na leto 2007, ko je bila ocenjena na 2.000 milijard EUR. 

Za doseganje zelenega razvoja je ključno prestrukturiranje gospodarstva v smeri 

zmanjšanja okoljskega odtisa tako imenovanih zrelih tehnologij oziroma industrij in 

storitev. Ob tem je potrebno zagotoviti prostor za hiter in kakovosten razvoj novih podjetij, 

ki so dejavna na področju okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in storitev ter pospešiti 

njihov uspešen prodor na trg. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (zlasti z zmanjšano 

rabo energije) in povečanje snovne produktivnosti mora postati naloga v vseh sektorjih. 

 

7.1. »Zelene« usmeritve občine Žalec 

 

Na podlagi Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 predlagamo naslednje usmeritve za 

občino Žalec: 

- ustvariti mednarodno uveljavljen sektor in nova delovna mesta v proizvodnji in 

vzdrževanju tehnologij, naprav in storitev na področju učinkovite rabe, izkoriščanja 

obnovljivih virov energije; 

- zanesljivost oskrbe z energijo s povečanjem energijske učinkovitosti in investicije za 

doseganjem najvišjega deleža uporabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo 

električne in toplotne energije;  

- investicije v energijsko učinkovitost (energijska sanacija in obnova stavb v javnem 

in zasebnem sektorju ter prenova sistemov javne razsvetljave); 

- podpora razvoju trajnostne mobilnosti (manjše povpraševanje po mobilnosti, javni 

prevoz, postopen prenos tovora na železnico, posodobitev cestne infrastrukture za 

podporo avtobusnemu prevozu in energetsko učinkoviti vožnji, podpora uvedbi 

vozil z nižjimi in nizkimi emisijami CO2 in drugih onesnaževal, povečanje deleža 

obnovljivih virov energije v prometu); 

- ukrepi za povečevanje snovne učinkovitosti, trajnostno gospodarjenje in upravljanje 

z naravnimi viri; 
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- dvig prehranske samooskrbe in izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in živilsko 

predelovalne industrije; 

- dvig konkurenčnosti gozdarstva in lesne industrije (bolj učinkovito gospodarjenje z 

gozdovi, oživitev lesno predelovalne industrije, ohranjanje ponora CO2). 

Vzpostavitev konkurenčnega okolja za upravljanje državnih gozdov brez 

dolgoročnih koncesij; 

- spodbujanje celovitega razvoja funkcionalnih urbanih območij in specifičnih 

prostorov, upravljanje in povezovanje naravnih, prostorskih, kulturnih in 

gospodarskih potencialov občine Žalec. 

 

7.2. Kmetijstvo 

 

Pri Strategiji razvoja Slovenije in vsakega območja (občine) posebej je pomemben razvoj in 

prilagajanje kmetijske dejavnosti v luči doseganja okoljskih standardov in prilagajanja 

podnebnim spremembam, dvig konkurenčnosti (ohranjanje kakovosti in rodnosti tal ter 

proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, krepitev zagotavljanja javnih dobrin 

kmetijstva na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine, izkoristiti potencial 

malih kmetij, spodbujanje in promocija lokalne proizvodnje, povezovanje proizvajalcev v 

verige z namenom povečevanja količin ekoloških živil) in ohranjanje podeželske krajine. 

 

V okviru prestrukturiranja kmetijsko – živilske predelave predlagamo opuščanje 

obdelovalnih površin oziroma prestrukturiranje v površine za pridelavo energetskih hitro 

rastočih rastlin. Energetske rastline (vrba, topol, sončnica, evkaliptus, japonski dresnik, 

industrijska konoplja, miskantus, robinja, artičoka) bi se uporabljale za pridobivanje 

toplote, za proizvodnjo toplotne in električne energije ter za pretvarjanje v biogoriva. 

Pridobljena energija bi se uporabljala za energijske namene v industriji. Z vnovično 

obdelanimi površinami bi lahko zagotovili nova delovna mesta in povečali dohodek 

(pridelava biodizla, izdelava izdelkov iz industrijske konoplje – oblačila, moka, olje). S tem 

ukrepom bi bila omogočena stalna oskrba z naravnimi gorivi. Čeprav so stroški za 

odmerjeno rabo tehnoloških rastlin višji, ocenjujemo, da so potrebni, ker omogočajo 

racionalizacijo, s tem pa je omogočena cenovna primerjava biomase s fosilnimi gorivi. 

 

7.3. Biomasa 

 

Biomasa označuje vse bioenergijske vire, tudi iz tehnološko – pretvorbenih procesov in 

končnih produktov. Med biomaso uvrščamo bioodpadke, mednje sodijo ostanki sečnje in 

predelave lesa ter kmetijski odpadki, hitro rastoče rastline, ki se pridelujejo izključno v 

energetske namene, pa tudi komunalne odpadke. 

Po mednarodni terminologiji se izraz biomasa uporablja za trdna goriva, biogorivo pa za 

tekoča in plinasta goriva, ki jih pridobimo iz biomase. Med tekočimi gorivi je 

najpomembnejši etanol, poleg njega pa v velikih količinah proizvajajo še metanol in biodizel, 

gorivo iz rastlinskih olj. Plinasta biogoriva se tvorijo pri anaerobnem vrenju in pirolizi. 

Najbolj poznana sta bioplin in sintezni plin. Med kemično neobdelane ostanke lesa 
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uvrščamo produkte kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les 

in njegove izdelke (zaboje, palete, embalažo …). 

 

Med biomaso uvrščamo različne primarne surovine, ki jim lahko neposredno ali z različnimi 

tehnološkimi procesi (anaerobno vrenje, piroliza, kurjenje, vrenje) pretvorimo v 

sekundarna goriva. Slednja lahko, odvisno od potreb, pretvorimo v druge oblike energije. 

Biomaso tvorijo: 

- industrijski in komunalni odpadki; 

- hitro rastoče rastline (tudi lesnate), lesni ostanki in grmičevje; 

- kmetijske rastline (žita, oljnice) in njihovi ostanki (slama); 

- mokri organski odpadki (kanalizacijska voda, živinorejski odpadki). 

 

Pridobivanje zelene energije, predvsem uporaba biomase, ima številne prednosti: 

- emisijske vrednosti fosilnega CO2 v atmosfero se manjšajo; 

- emisij SO2 skorajda ni; 

- zmanjšajo se emisije težkih kovin in NMVOC; 

- sodobne, energijsko visoko učinkovite naprave in tehnologije omogočajo okolju 

prijazno zgorevanje; 

- v primerjavi s tekočimi in plinastimi gorivi obstaja majhno tveganje pri transportu 

in skladiščenju – ta tveganja se še dodatno zmanjšujejo z uporabo naravnih 

rastlinskih goriv za pogon motornih vozil; 

- opuščene in zaraščene površine lahko zopet gospodarno uporabimo (gospodarstvo 

bi imelo na voljo širšo paleto pridelkov); 

- zmanjša se zapraševanje s kmetijskih površin in s tem vseh emisij, prašnih delcev, 

tudi PM10; 

- nova delovna mesta se ne bi pojavila samo na področju kmetijstva, temveč tudi v 

industriji in storitvenih dejavnostih; 

- lokalno in regionalno gospodarstvo bi se okrepilo; 

- finančna sredstva namenjena nakupu uvoženih fosilnih goriv ostanejo v občini Žalec 

in omogočijo nadaljnje investiranje; 

- povečanje lastne samooskrbe z energijo in neodvisnosti od distributerjev električne 

energije. 

 

Biomaso za soproizvodnjo električne energije že uporabljajo na ljubljanski komunalni 

deponiji Barje, kjer zbirajo odpadke iz celotne občine Ljubljana, predvsem odpadke zelene 

biomase ter določene industrijske odpadke. Vso to odpadno biomaso predelajo v lesne 

sekance, ki jih nato uporabijo kot nasipni material pri zatravitvi zaključenih deponijskih polj 

in cest. 

 

Lesna biomasa pa ni uporabna samo za soproizvodnjo električne energije in ogrevanje, 

temveč jo lahko uporabimo za proizvodnjo lesnih kompozitov (iverne in OSB plošče)  za 

gradnjo javnih in zasebnih zgradb in pohištvo. Z gradnjo lesenih javnih zgradb (šole, vrtci, 

domovi za starejše, itd.,…) lahko zmanjšamo tudi ogljični odtis občine Žalec.  
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7.4.  Ukrepi po SNAP-ih 

V smislu trajnostnega razvoja občine Žalec pri zmanjševanju emisij v zrak, predlagamo 

nekaj sistemskih ukrepov in operativnih ciljev, ki so določeni glede na okoljske cilje občine 

Žalec (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). 
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Preglednica 22: Sistemski ukrepi in operativni cilji za občino Žalec 

SNAP 

koda 

NAZIV SKUPINE VIROV OKOLJSKI CILJI SISTEMSKI UKREPI OPERATIVNI CILJI 

01 Termoelektrarne – 

toplarne in kotlovnice za 

daljinsko ogrevanje 

Racionalna raba energije:  

- povečanje energetske 

učinkovitosti,  

- zmanjšanje emisij onesnažil iz 

kurišč ter individualnih kurišč. 

- energetska strategija občine 

Žalec s poudarkom na 

učinkoviti rabi energije 

(izolacija, menjava oken,…); 

- uporabo energetsko 

učinkovitih kurilnih naprav z 

minimalnimi emisijami snovi v 

zrak; 

- raba obnovljivih virov 

energije; 

- uporaba biomase v industriji 

in pri zagotavljanju 

obratovanja komunalnih 

energetskih naprav. 

- zmanjšanje porabe energije v 

javnih in drugih objektih; 

- intenzivnejša raba obstoječega 

plinovodnega sistema; 

- izobraževanje in ozaveščanje o 

trajnostni rabi energije; 

- demonstracijski in vzorčni 

projekti ter programi 

energetskega svetovanja, 

usposabljanja porabnikov 

energije, potencialnih 

investitorjev, ponudnikov 

energetskih storitev ter drugih 

ciljnih skupin; 

 

02 Kotlovnice za ogrevanje in 

mala kurišča 

03 Industrijske kotlovnice in 

procesi z izgorevanjem. 

04 Tehnološki procesi - zmanjšanje emisij onesnažil v 

zrak iz industrijskih virov v 

občini Žalec (problem manjših 

onesnaževalcev, ki niso IPPC 

zavezanci) 

 - izvajanje strategije 

konstruktivnega sodelovanja 

pri določanju o zadevah 

povezanih s onesnaževalci 

zraka v občini Žalec (dogovor 

o sprotnem posredovanju 

kompletnih poročil o 

izvedenih meritvah emisij 

snovi v zrak); 

- prilagoditev industrije 

okoljskim standardom (IPPC, 

drugi zavezanci); 
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- sprotne meritve (po potrebi) 

nekaterih parametrov oziroma 

onesnaževal – občina kot 

pobudnik. 

05 Pridobivanje in 

distribucija fosilnih goriv 

- izboljšanje kakovosti zraka ob 

prometnicah  

- vozila na električni pogon; 

- vozila na biogoriva 

- občina Žalec kot pobudnik 

06 Uporaba topil -  -  -  

07 Cestni promet - izboljšanje kakovosti zraka ob 

prometnicah (vplivno območje 

prometnic);  

- zmanjšanje emisij iz prometa. 

- zmanjšanje prometa in 

strategija razvoja kolesarskih 

in pešpoti (trajnostna rešitev 

lokalnega prometa); 

- solarni sistem za električna 

prevozna sredstva; 

- Spodbujanje uporabe 

kvalitetnejših pnevmatik. 

 

 

- izdelava strokovnih podlag za 

urejanje javnega prometa na 

občinski in medobčinski ravni; 

- skladno s proračunskimi 

zmožnostmi sprotno 

obnavljanje, širjenje ipd. 

obstoječega cestnega omrežja 

(tudi kolesarskih stez, 

pešpoti…); 

- spodbujanje uporabe javnih 

prevoznih sredstev (npr. 

preko sofinanciranja 

dejavnosti in 

subvencioniranja); 

- spodbujanje oziroma 

povečanje rabe koles – v 

povezavi z urejanjem in 

izgradnjo kolesarskih stez (po 

modelu Ljubljane in Velenja). 

08 Ostali promet 
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09 Ravnanje z odpadki    

10 Kmetijstvo, gozdarstvo in 

živinoreja 

- zmanjšanje onesnaženosti 

z manjšo uporabo gnojil in 

pesticidov 

- zmanjšanje prašenja 

- prestrukturiranje 

kmetijsko-živilske 

predelave 

- Prašenje oziroma količino 

emisij talnih delcev v 

zraku lahko zmanjšamo s 

prilagojenimi sistemi 

obdelave tal. Priporočljiv 

je sistem minimalne 

oziroma ohranitvene 

obdelave tal, kjer namesto 

klasičnega oranja 

spomladi njivo 

pripravimo le s 

podrahljalnikom ali 

izvedemo direktno setev 

- opuščanje intenzivnih 

obdelovalnih površin 

- prestrukturiranje 

intenzivnih površin v 

površine za pridelavo 

energetskih hitro rastočih 

rastlin 

11 Narava    
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