
Popravki 
 

Stran 7:  

Namesto besedila  Količina nastalih komunalnih odpadkov narašča za 1,5-4,2 % letno - leta 2008 je znašala že 453 kg 
na prebivalca, od tega je šla le slaba četrtina v predelavo.  
 

je pravilno besedilo Količina nastalih komunalnih odpadkov narašča za 0,7–8,5 % letno – leta 2008 je znašala že 453 
kg na prebivalca, od tega je šla le četrtina v predelavo. 
 
Stran 7:  

Namesto besedila Mejna vrednost onesnaženosti z dušikovimi oksidi je v Ljubljani in Mariboru presežena približno za 
100 %, v Novi Gorici in Celju za približno 60 %, v Trbovljah pa za približno 20 %.  
 

je pravilno besedilo Mejna vrednost onesnaženosti z dušikovimi oksidi, ki sicer velja za varovanje rastlin, ki služi 
neurbanim okoljem, je v Ljubljani in Mariboru presežena približno za 100 %, v Novi Gorici in Celju za približno 60 %, v 
Trbovljah pa za približno 20 %. 
 

Stran 11:  

Namesto besedila  Skupna količina vseh nastalih odpadkov se je do leta 2007 povečevala, v letu 2008 pa se je prvič 
zmanjšala za 2 % glede na leto 2007.  
 

je pravilno besedilo Skupna količina vseh nastalih odpadkov se je do leta 2007 povečevala, v letu 2008 pa se je prvič 
zmanjšala za 0,2 % glede na leto 2007. 
 
Stran 11:  

Namesto besedila  Količina nastalih komunalnih odpadkov letno narašča za nekje med 1,5 in 4,2 %, leta 2008 je 
znašala 453 kg na prebivalca.  
 

je pravilno besedilo Količina nastalih komunalnih odpadkov letno narašča za nekje med 0,7 in 8,5 %, leta 2008 je 
znašala 453 kg na prebivalca. 
 
Stran 11:  

Namesto besedila  V letu 2008 smo odložili okoli 75 % nastalih komunalnih odpadkov, 24 % je šlo v predelavo (od teh 
je bila velika večina, 95 %, recikliranih), manj kot odstotek odpadkov pa je bilo odpeljanih v tujino.  
 

je pravilno besedilo V letu 2008 smo odložili okoli 71 % nastalih komunalnih odpadkov, preostalih 29 % pa je šlo v 
predelavo. 
 
Stran 11:  

Namesto besedila  V Ljubljani in Mariboru je ta vrednost presežena za približno 100 %, v Novi Gorici in Celju za 
približno 60 %, v Trbovljah pa za približno 20 %.  
 

je pravilno besedilo Kot mejna vrednost obstaja le vrednost za varovanje rastlin, ki služi neurbanim okoljem. Če bi 
veljala tudi za mesta, bi bila v Ljubljani in Mariboru vrednost presežena približno za 100 %, v Novi Gorici in Celju za 
približno 60 %, v Trbovljah pa za približno 20 %. 
 
Stran 11:  

Citat: Namesto besedila "Količina nastalih komunalnih odpadkov letno narašča za 1,5-4,2 %, leta 2008 je znašala že 
453 kg na prebivalca, od tega je šla le slaba četrtina v predelavo." 
 

je pravilno besedilo "Količina nastalih komunalnih odpadkov letno narašča za 0,7-8,5 %, leta 2008 je znašala že 453 
kg na prebivalca, od tega je šla le slaba četrtina v predelavo." 
 
Stran 11:  

Citat: Namesto besedila "V Ljubljani in Mariboru je vrednost onesnaženosti z dušikovimi oksidi presežena za 
približno 100 %, v Novi Gorici in Celju za približno 60 %, v Trbovljah pa za približno 20 %." 
 
je pravilno besedilo "Mejna vrednost onesnaženosti z dušikovimi oksidi, ki sicer velja za varovanje rastlin, ki služi 
neurbanim okoljem, je v Ljubljani in Mariboru presežena približno za 100 %, v Novi Gorici in Celju za približno 60 %, v 
Trbovljah pa za približno 20 %". 


