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Mikroplastika - definicija 

• Glede na izvor delcev: primarna mikroplastika 

in sekundarna mikroplastika 

• Glede na obliko: fragmenti, filmi, vlakna, pene, 

granule in peleti. 

• Frias in Nash (2019): ”Microplastics are any 
synthetic solid particle or polymeric matrix, 

with regular or irregular shape and with size 

ranging from 1 µm to 5 mm, of either 
primary or secondary manufacturing origin, 

which are insoluble in water.” 
Foto: M. Kovač Viršek, IzVRS 



Poti prenosa mikroplastike 

• Kopenski viri (70-80%): 

• Čistilne naprave 

• Izpiranje iz kmetijskih površin 

• Izpiranje s cestišč 

• Industrijski izpusti 

• Neurejeni izpusti –  

• 40% odpadnih voda neprečiščenih v  

     svetovnem merilu (v Sloveniji < 30%) 

• Atmosferska depozicija (?%) 

• Morski viri (?%) 

 

Ærtebjerg et al. 2003 



Mikroplastika v čistilnih napravah (1) 
• KČN so zbirne točke za MP iz različnih, 

razpršenih virov. 
• Zajezitev vnosa MP v vodotoke - 

zadrževalna sposobnost odvisna od 
tehnologije čiščenja in pretokov. 

• Primarno čiščenje do 62%, sekundarno do 
92%, terciarno čiščenje do 96%, 
membranska filtracija >99% (Blair s sod., 
2019).  

• Akumulacija MP v blatu. 

• Zadrževalna kapaciteta ČN Celje 93%, 
CČN Domžale Kamnik 96%. 

Foto: M. Kovač Viršek, IzVRS 



Mikroplastika v čistilnih napravah (2) 

 
 

• Izpusti delcev/dan: 

• ČN Domžale Kamnik v Kamniško Bistrico 
~140 milijonov  

• ČN Ljubljana v Ljubljanico ~160 milijonov 

• ČN Piran v morje ~20 milijonov 

• ČN Koper v Rižano ~36 milijonov delcev.  

• Kamniška Bistrica - število vlaken za 
ČN se poveča za 1,8x. 

• Najpogostejša oblika mikroplastike so 
vlakna (>90%) - vpliv gospodinjstev 
največji 

 



Mikroplastika v rekah in jezerih (1) 

• Mitja Centa: “Ugotavljanje 
koncentracij mikroplastike v 
slovenskih vodotokih in jezerih”, 
magistrska naloga 

• Povečevanje koncentracij MP na 
Blejskem jezeru po globini 
navzdol od enega delca/m3 do 
največ osem delcev/m3 

• Vzorčenje z mrežo na 4 
transektih – 13 delcev/m2 oz. 2 
delca/m3. 

 
 

 



Mikroplastika v rekah in jezerih (2) 

• Ljubljanica: na dan vzorčenja je 

Ljubljanica prinesla 53 milijonov 

delcev MP v Savo. 

• V enem letu reka prinese 19 

milijard delcev v reko Savo. 

• Rižana - 1,7 miliarde MP/leto 

• Dragonja - 600 milijonov MP/leto 
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vlakna mikroplastični delci



Mikroplastika v slovenskem morju (1) 
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Mikroplastika v slovenskem morju (2) 



Mikroplastika v sedimentih morskega dna 

• Povprečje 2017: 280 ± 166 delcev/kg. 
• Povprečje 2019: 530 ± 239 delcev/kg. 
• Vpliv ČN na vzorčnem mestu SED2? 

 



Mikroplastika v obalnih sedimentih  
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Mikroplastika v morskih organizmih (1) 

PA PA 

PP 

PE 



Mikroplastika v morskih organizmih (2) 

Leto študije Vrsta organizma Število delcev 

2019 – MOP Školjke klapavice - divje  1,4 ± 1,6 vlaken/školjko; 1 fragment 
2019 - MOP Školjke klapavice - gojene 0,9 ± 0,85 vlaken/školjko 

PE 

• Neusklajena metodologija  



Zakaj je mikroplastika v okolju nevarna? 

Hong in sod., 2017 

MIKROPLASTIKA 

mikroonesnaževala 

OKOLJE 

mikroorganizmi 

Environmental Science & Technology Letters, 2017 

Foto: U. Robič, IzVRS, 2015 

5Gyres, courtesy of Oregon 

State University 

Foto: M. K. Viršek, IzVRS, 2015 



Študija bakterijske združbe na mikroplastiki 



Zaključek 

• Mikroplastika je onesnaževalo, ki 
je bilo predolgo časa prezrto. 
 

• Problematika mikroplastike ni 

omejena zgolj na morski 
ekosistem. 

 

• Ukrepati moramo na začetku 
njene poti. 



Študije so omogočili: 
 

 • Ministrstvo za okolje in prostor 

• Adriatic IPA program 

• Evropska komisija 

• VOKA Celje, JP, d.o.o. 

• JP VOKA Snaga d.o.o.  
• JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. 

• Mestna občina Ljubljana 

 


