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Predgovor

Sodobna politika varstva okolja temelji na konceptu trajnost-
nega razvoja. Ta se vse bolj uveljavlja v mednarodni skupnosti 
in v državah članicah Evropske unije, in sicer kot razvoj, ki pri-
naša blaginjo prihodnjim generacijam. Skrbi za preprečevanje 
in zmanjševanje onesnaževanja na viru ter poudarja smotrno 
rabo naravnih virov in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na 
okoljskem področju razumemo trajnostni razvoj kot organiza-
cijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja v 
okviru nosilne sposobnosti okolja in naravnih virov.

Temeljna usmeritev za oblikovanje okoljske politike v Sloveniji 
je letos sprejeti in prenovljeni Zakon o varstvu okolja. Članstvo 
v Evropski uniji pomeni v zvezi z okoljsko zakonodajo za Slove-
nijo velik izziv, saj nam daje pravico soodločanja in sprejemanja 
odločitev ter sooblikovanja evropskih okoljskih politik. Kot člani 
evropske integracije stremimo k doseganju visoke ravni varstva 
okolja in upoštevamo načela varovanja in ohranjanja okolja. 
Med prednostne naloge uvrščamo razvoj nove in dosledno 
izvajanje obstoječe zakonodaje, spodbujanje trajnostne rabe 
naravnih virov, integracijo okoljskih vsebin v sektorske politike, 
razvoj novih okoljskih tehnologij, spodbujanje trajnostne pro-
izvodnje in potrošnje, spodbujanje »zelenih« naročil, dvig oza-
veščenosti in dialoga z vsemi zainteresiranimi ter sodelovanje 
javnosti pri odločanju.

Spremljanje stanja okolja in poročanje domači in mednarodni 
javnosti ter institucijam je v Sloveniji novo, pomembno področje 

iz evropske okoljske zakonodaje. Naloga poročanja je domača 
in mednarodna izmenjava okoljskih podatkov in informacij, 
podpora zbiranju ter zagotovitev dostopa, kar ima za posledico 
krepitev politične in družbene kulture v odnosu do okolja. Si-
stem poročanja okoljskih podatkov, spremljanje stanja okolja 
in ozaveščanje javnosti o okoljski problematiki se vzpostavlja 
na Agenciji RS za okolje, organu v sestavi Ministrstva za okolje, 
prostor in energijo.

Poročilo Kazalci okolja, ki je pred vami, je pripravila Agencija 
RS za okolje. Gre za poročilo, ki za komuniciranje med stroko 
in javnostjo uporablja sodobno orodje, okoljske kazalce. 
Pristop temelji na oceni stanja, ki se prične z ugotavljanjem 
vzrokov in obremenitev ter konča s prikazom vplivov onesna-
ženosti in učinkovitosti okoljske zakonodaje ter ustrezno rešit-
vijo problema. Pri pripravi poročila so sodelovali strokovnjaki 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, strokovnjaki drugih 
področij, raziskovalnih institucij, Gospodarske zbornice in še 
mnogi drugi. Ob tej priložnosti velja zahvala vsem, ki so bili pri-
pravljeni deliti svoje znanje in izkušnje, posredovati ustrezne 
podatke, informacije in prispevke ter so kakorkoli pripomogli k 
izboljšanju kakovosti tega poročila.

 mag. Janez Kopač
 MINISTER ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO
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Okoljske informacije so pomembna osnova za uspešno obliko-
vanje okoljskih politik in spremljanje njihovega izvajanja. Agen-
cija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je s svojimi številnimi 
podatkovnimi zbirkami pomemben vir za pripravljanje tovrstnih 
informacij. Na razpolago so številni podatki in zapažanja, ki jih 
s povezovanjem, analizami in sintezami lahko uporabimo za pri-
pravo mnenj, ta pa so osnova za sprejemanje odločitev. 

Najpomembnejša vstopna točka do informacij ARSO je njena 
domača stran http://www.arso.gov.si/. Na njej najdemo 
splošne podatke o agenciji in predstavitev področij delovanja, 
kjer je razvidno bogastvo agencijskih vsebin. Za hiter pregled 
podatkovnih virov, ki so na voljo na ARSO, je uporaben Katalog 
podatkovnih virov o okolju, dostopen na naslovu http://nfp-
si.eionet.eu.int/kpv. Predstavljenih je 97 podatkovnih virov 
ARSO, iz kataloga je možen neposredni dostop do nekaterih 
virov, ki so namenjeni javnosti, do drugih podatkov pa lahko 
pridemo preko navedenih kontaktnih oseb.

Dosedanje izkušnje pri poročanju na Evropsko agencijo za 
okolje so količinsko in kakovostno spodbudile pretok poda-
tkov o okolju med Slovenijo in mednarodnimi organizacijami. 
Pridobljene izkušnje so omogočile primerjavo in izpopolnitev 
podatkovnih baz na področju okolja kot tudi organizacijo po-
ročevalskega procesa na nacionalni ravni tudi skozi pripravo 
nove zakonodaje. Pripomogle so k izmenjavi informacij med 
eksperti v Sloveniji in k večji dostopnosti podatkov tudi za zain-
teresirano javnost. Kot primere dobre prakse so jih prepoznali 
tudi v evropskem prostoru. 

Prihodnje poročanje na evropskih tleh bo uredila nova Okvi-
rna direktiva za poročanje EU. Njen glavni cilj je poenostaviti 
poročanje in harmonizirati čas poročanja. Osredotočena je na 
zbiranje informacij povezanih z implementacijo EU zakonodaje, 
stanjem evropskega okolja in trendi ter vrednotenjem okoljske 
politike v EU. Njen namen je izboljšati kakovost informacij, 
njihovo primernost, geografsko pokritost in primerljivost. Po-
ročanje naj bo enostavno, za uporabnika prijazno (tako za 
poročevalca kot za zainteresirano javnost), aktualno, prilago-
jeno elektronski obliki poročanja, informacije pa naj bodo v 
čimvečji meri vizualne, ne zgolj tekstovne (slike, karte, grafi, 
tabele). Informacije naj bodo podprte z GIS sistemom. Prehod 
na tovrstno poročanje naj bo postopen in naj upošteva shemo 
razširjene evropske skupnosti. 

Pomen objave podatkov, zbranih primarno za redno spremlja-
nje stanja okolja in izvrševanje administrativnih postopkov, tudi 
v agregirani obliki, npr. v obliki kazalcev, predstavlja publika-
cija, ki je pred vami. V prihodnje načrtujemo redno pripravo 
izbranih okoljskih kazalcev iz podatkovnih zbirk ARSO in tudi iz 
drugih razpoložljivih virov. Nadaljevali bomo z njihovo predsta-
vitvijo v tiskanem in elektronskem mediju. Sporočila, dobljena 
z integracijo in analizo podatkov ter opremljena s strokovnim 
mnenjem, so nujna podpora odločevalcem pri sprejemanju 
političnih odločitev ter sestavni del pravice javnosti do obveš-
čenosti o stanju okolja in učinkovitosti politik.

 dr. Silvo Žlebir
 GENERALNI DIREKTOR AGENCIJE RS ZA OKOLJE

UVODNI DEL   6 11/24/04, 2:39:26 PM



7
K

A
Z

A
L

C
I 

O
K

O
L

J
A

 2
0

0
3

Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004). Sestav-
lja ga 51 okoljskih kazalcev, izbranih iz širšega nabora, ki ga 
je predlagala Evropska agencija za okolje. Za lažji pregled so 
kazalci razvrščeni v devet tematskih skupin – poglavij. Ta se 
nanašajo na okoljske sestavine (npr. vodo, zrak), na okoljsko 
problematiko (npr. tanjšanje ozonskega plašča in podnebne 
spremembe, varstvo narave in izguba biotske raznovrstnosti, 
nastajanje in ravnanje z odpadki) ter na integrirane kazalce, 
ki sodijo v sistem oblikovanja sektorskih politik (npr. kazalci v 
kmetijstvu, turizmu, energiji, instrumentov okoljskih politik). 

ZAKAJ KAZALCI OKOLJA?

Kazalci okolja so med najbolj uporabnimi orodji za poročanje 
o okolju. Temeljijo na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, do-
ločeno lastnost ali razvoj kakega pojava in na takšen način na 
nekaj opozarjajo. Pomagajo nam izmeriti ali določiti količino 

Uvod
različnih in mnogovrstnih podatkov, združenih v celoto. Kazalci 
so pravzaprav na dogovorjen način izbrani in predstavljeni 
podatki, s katerimi želimo povezati obstoječe podatke s cilji 
okoljske politike. Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na do-
volj dolgi podatkovni časovni vrsti, lahko kažejo ključne smeri 
razvoja. 

NAČIN IZBIRE KAZALCEV OKOLJA

Temelj za sestavo nizov kazalcev je okvir presoje, ki pomaga 
pri določitvi funkcij posameznih kazalcev. Tridelni okvir presoje 
(gonilne sile – stanje – odzivi) je pri kazalcih trajnostnega raz-
voja prva uporabila Komisija Združenih narodov za trajnostni 
razvoj. Evropska agencija za okolje je okvir podrobneje razde-
lila v petdelni, t. i. DPSIR - okvir, ki vključuje gonilne sile – obre-
menitve – stanje – vplive – odzive (Driving forces - Pressures 
- State - Impact - Responses). Pri tem ima vsak posamezni 
nabor svoj namen (glej sliko 1):

Slika 1: Okvir presoje, ki ga uporablja Evropska agencija za okolje (Evropska agencija za okolje, 2002)    

UVODNI DEL   7 11/24/04, 2:39:26 PM
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- Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, 
ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje. 
To so lahko npr. obseg gospodarskih, prometnih ali turistič-
nih dejavnosti.

- Obremenitve sestavljajo neposredne antropogene obre-
menitve in vplivi na okolje, kot so npr. izpusti onesnaževal ali 
raba naravnih virov.

- Stanje se nanaša na trenutno stanje in razvoj pojava v oko-
lju, kot je raven onesnaženosti zraka, vodnih teles in tal, raz-
novrstnost vrst v posamezni geografski regiji, razpoložljivost 
naravnih virov (npr. les ali sladka voda). 

- Vplivi so učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in 
živih bitij.

- Odzivi so odgovori družbe na okoljske probleme. To so 
lahko posebni ukrepi države, kot npr. takse na rabo naravnih 
virov. Pomembne so tudi odločitve podjetij in posameznikov, 
npr. investicije podjetij v nadzor nad onesnaževanjem ali na-
kupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih.

Vloga kazalcev v okviru DPSIR (oz. gonilne sile – obremenitve 
– stanje – vplivi – odzivi), kot ga je razvila Evropska agencija 
za okolje, pomaga pri razumevanju vzročno-posledičnih, pred-
vsem pa medsebojno vplivajočih odnosov v okolju. Iz Pregled-
nice 1, ki prikazuje število kazalcev okolja v tem poročilu, je 
razviden njihov tip (glede na DPSIR). Sestavljanje posameznih 
tipov kazalcev omogoča celovito razumevanje posamezne pro-
blematike. 

Preglednica 1: Število kazalcev glede na vlogo v DPSIR-okviru in tematiko

Vloga kazalca v DPSIR Gonilne sile Obremenitve Stanje Vplivi Odzivi Skupaj

število kazalcev 6 17 13 7 8 51

PODAJANJE KAZALCEV

Vsak kazalec je opredeljen z definicijo, ki podaja temeljne 
informacije o metodologiji merjenja in načina prikaza kazalca. 
Slonijo na mednarodno preverjenih metodologijah in so zato 
večinoma mednarodno primerljivi. Pri njihovi pripravi smo naj-
večkrat uporabili metodološke liste za kazalce, pripravljene pri 
Evropski agenciji za okolje. Metodologija je bila prilagojena 
slovenskim razmeram tam, kjer so to narekovali pojav, način 
njegovega spremljanja, dostopnost podatkov ali kakšen drug 
strokovni dejavnik. 

Bistvenega pomena za ocenjevanje razvoja nekega pojava je 
vedeti želeno smer in intenziteto razvoja. Zato je pri vsakem 
kazalcu podan tudi cilj. Zahtevane usmeritve so praviloma 
povzete iz temeljnega programskega dokumenta varstva oko-
lja, to je Nacionalnega programa varstva okolja (Nacionalni 

program varstva okolja (NPVO), Uradni list RS, št. 83/99 
in http://www.npvo.si/osnutek/celoten_dokument.pdf) pa 
tudi iz drugih sektorskih dokumentov in programov. Upošte-
vani so strateški cilji EU, navedeni v direktivah, v 6. okoljskem 
akcijskem programu EU, in cilji, ki jih je sprejela Slovenija s 
podpisom mednarodnih pogodb. 

Količinske vrednosti kazalca so največkrat izražene v letnih 
vrednostih za obdobje 1992–2002 in prikazane z grafi in 
kartami. Dodana je razlaga, ki obrazloži izkazan razvoj in 
domnevne vzroke zanj ter izvajane in načrtovane ukrepe za iz-
boljšanje ali ohranjanje dobrega stanja. Razlagi je dodan znak, 
ki ocenjuje razvoj posameznega kazalca. Oceno je podal avtor 
posameznega kazalca in pomeni »povzetek« strokovne ocene 
razvoja glede na predstavljene podatke in zastavljene cilje. 

UVODNI DEL   8 11/24/04, 2:39:28 PM
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Znaki ocene razvoja posameznega kazalca

razvoj v smer, ki pomeni doseganje kakovostno 
ali količinsko opredeljenega cilja 

neopredeljiva smer razvoja, nezadosten za do-
sego kakovostnih oz. količinskih ciljev, lahko tudi 
spremenljiva smer razvoja znotraj kazalca

neugoden razvoj

K preglednosti uporabljenih metod spremljanja izbranih ka-
zalcev prispeva razdelek Podatki in viri pri vsakem kazalcu, v 
katerem so poleg podanih preglednic s podatki natančneje 
opisani tudi uporabljeni podatkovni viri in podane dodatne 
metodološke opombe.

Za publikacijo Kazalci okolja so bili zbrani številni podatki, ki so 
se črpali tako iz podatkovnih baz Agencije RS za okolje kot tudi 
iz virov drugih ustanov (npr. Statističnega urada RS, Agencije 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Gospodarske zbor-
nice Slovenije idr.). Sporočila, dobljena z analizo in integracijo 
podatkov in opremljena s strokovnim mnenjem, lahko služijo 
kot podpora odločevalcem pri sprejemanju političnih odločitev 
ter kot sestavni del pravice javnosti do obveščenosti o stanju 
okolja in učinkovitosti okoljskih politik. 

Slika 2: Struktura prikaza izbranih kazalcev

PRIHODNOST RAZVOJA KAZALCEV

Razvoj kazalcev je dinamičen proces, ki se stalno dopolnjuje in 
izboljšuje. Glede na dosedanje izkušnje drugih držav in med-
narodnih institucij lahko trdimo, da so kazalci stroškovno dovolj 
učinkovito in uporabno orodje za spremljanje in poročanje o 
stanju in napredku okoljskih politik. Agencija RS za okolje si 
bo v prihodnosti prizadevala za izboljšanje kakovosti vhodnih 
podatkov in informacij ter za doseganje primerljivosti izbranega 
nabora kazalcev z mednarodnimi nabori. Težili bomo k približa-
nju kazalcev domačim ciljem varstva okolja in k izboru takšnih 
kazalcev, ki bodo odsevali trajnostni vidik okoljske razsežnosti 
razvoja Slovenije. 

Upamo in želimo, da bo poročilo Kazalci okolja pripomoglo k 
večji ozaveščenosti o stanju okolja v Sloveniji in k aktivnejšemu 
vključevanju javnosti pri odločanju o okoljski problematiki. Le 
tako bomo namreč s skupnimi močmi pripomogli k boljšemu 
upravljanju z naravnimi in neobnovljivimi viri varstva okolja. 

naslov 
kazalca

definicija
kazalca

umestitev v 
okvir presoje

zastavljen 
cilj

komentar 
razvoja

ocena
razvoja

grafični prikazi opomba o virih podatkov podatki v tabelah

UVODNI DEL   9 11/26/04, 9:50:17 AM
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KRATICE IN OZNAČBE

N - število (odgovorov)

np – ni podatka

/ – ni pojava

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje

BDP – bruto družbeni proizvod

EEA – Evropska agencija za okolje (European Environment 
Agency)

EU Evropska unija

EU15 – države članice Evropske unije pred 1. majem 2004: 
Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Irska, 
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, 
Švedska, Združeno Kraljestvo

FAO – Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetij-
stvo (Food and Agriculture Organization)

GIAM ZRC SAZU - Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU

IUCN – Svetovna Zveza za ohranitev narave (The World Con-
servation Union)

IVZ – Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

MOPE – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

NPVO – Nacionalni program varstva okolja

SKOP – Slovenski kmetijsko okoljski program

SURS – Statistični urad Republike Slovenije

UVODNI DEL   10 11/24/04, 2:39:31 PM
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Vedno bolj spoznavamo, da je raznovrstnost organizmov in vrst, 
ki jo imenujemo biotska raznovrstnost, bistvena za naš planet, 
blagostanje ljudi, njihovo preživljanje in kulturno neokrnjenost. 
Strokovnjaki Programa za okolje Združenih narodov (UNEP) 
ocenjujejo, da se biotska raznovrstnost zmanjšuje veliko hitreje 
kot kadarkoli v zgodovini Zemlje. Najbolj so prizadeti tropski 
gozdovi in izolirani otoški ekosistemi. Tudi v Evropi je večsto-
letni vpliv človeka na naravo spremenil stanje biotske razno-
vrstnosti, od 19. stoletja dalje pa se je ta vpliv tako okrepil, da 
naj bi v nekaterih državah v skupinah, kot so metulji, ptice in 
sesalci, izumrlo ali izginilo že do 24 % vrst. V Evropi ogrožajo 
in povzročajo izumiranje vrst predvsem intenzivne, deloma in-
dustrijske oblike kmetijske in gozdarske rabe prostora, visoka 
stopnja razdrobljenosti ostankov naravnih habitatov kot posle-
dice gradnje infrastrukture, urbanizacija, množični turizem ter 
onesnaženost vode in zraka. Ob sedanji gospodarski rasti se 
bo izguba biotske raznovrstnosti v Evropi bržkone nadaljevala. 

Pri ohranjanju tega bogastva nosi Slovenija posebno odgovor-
nost, saj imamo relativno veliko območij z ohranjeno biotsko 
raznovrstnostjo. Uveljavljen ukrep za ohranjanje biotske razno-
vrstnosti in-situ je ustanavljanje zavarovanih območij. Trenutno 
je v Sloveniji za ohranjanje narave na različne načine zavarova-
nih nekaj več kot 10 % ozemlja, površina območij za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in-situ pa se bo povečala z določitvijo in 
vzdrževanjem t. i. območij NATURA 2000. Ta bodo zavzemala 
nekaj več kot 35 % površja Slovenije. Pokrovnost tal v Sloveniji 
se med letoma 1995 in 2000 ni bistveno spremenila, zaznati 
je le nekoliko večji delež površin, ki jih zasedajo nesklenjena 
urbana območja, ter površine, namenjene industriji, cestnemu 
in železniškemu omrežju na račun gozdnih in drugih naravnih 
zemljišč. Za gozdnato Slovenijo je pomembno tudi spremljanje 
stanja gozdnih ekosistemov – kazalec Poškodovanost gozdov 
in osutost dreves kaže, da se stanje iglavcev izboljšuje, listav-
cev pa slabša.

Narava in površje

11
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CILJ

Nacionalni program varstva okolja predvideva ohra-
njanje velikih neokrnjenih ekosistemov gozda ter za-
gotavljanje usklajene rabe gozdnega prostora med 
gozdarstvom, kmetijstvom, vojsko, prometom, vodnim 
gospodarstvom in elektrogospodarstvom. Z zmerno 
intenzivnim, ekološko sprejemljivim kmetijstvom pred-
videva ohranjanje rodovitne zemlje ter poseljene in 
pestre kulturne krajine za oddih in razvoj turizma.

1. POKROVNOST IN RABA TAL

Kazalec prikazuje značilnost rabe tal in pokrovnost ter njuno 
spremembo med letoma 1995 in 2000 po metodologiji CO-
RINE Land Cover. Raba tal je uporaba zemljišč, povzročena 
s človekovo dejavnostjo v pokrajini. Je ena izmed kazalcev 
pokrajinskih struktur in procesov. Temeljna delitev rabe tal raz-
likuje med podeželsko in mestno rabo tal. Pokrovnost prikazuje 
fizični videz zemeljskega površja, ne glede na namembnost. 
Razlikuje naslednje kategorije: grajene površine (tudi umetne), 
kmetijske površine, gozdovi in deloma ohranjene naravne po-
vršine ter močvirja in vode. 

Kazalec odgovarja na vprašanje, kako in koliko se spreminja 
pokrajina ter kje potekajo najintenzivnejši procesi. V ospredju 
so razmerja med različnimi vrstami rabe (urbano, kmetijsko in 
drugo rabo tal), ki izvirajo iz socio-ekonomskih dejavnosti. Raz-
poreditev poselitve kaže, ali so vplivi na celotnem območju ali 
so lokalno omejeni.

Slika 1-1: Gostota prebivalcev v Sloveniji leta 2000 
Vir: Kladnik, Ravbar, Rejec Brancelj: Strokovne podlage za opre-
delitev tipičnih podeželskih območij v Sloveniji, Inštitut za geografijo, 
Ljubljana, 2001

1_narava_povrsje   12 11/24/04, 2:40:51 PM
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Slika 1-2: Sestava kategorij pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji 
leta 2000

Slika 1-3: Spremembe pokrovnosti in rabe tal med letoma 
1995 in 2000
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Slika 1-4: Pokrovnost in raba tal ter meje občin leta 2000
Vir: CORINE Land cover 2000, Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava 
Republike Slovenije, 2003
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 1-2: Sestava kategorij pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji leta 2000
Vir: CORINE Land cover 2000, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slo-
venije, 2003

 enota grajene (umetne) površine kmetijske površine močvirja gozdovi in deloma naravno zemljišče vode

površina ha 54.383 709.670 3.149 1.252.627 11.873

delež % 2,70 34,90 0,16 61,70 0,60

Preglednica 1-3: Spremembe pokrovnosti in rabe tal med letoma 1995 in 2000
Vir: CORINE Land cover 1995, CORINE Land cover 2000 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geo-
detska uprava Republike Slovenije, 2003

Podatki o gostoti prebivalstva v Sloveniji so povzeti po Kladnik, Ravbar, 
Rejec Brancelj: Strokovne podlage za opredelitev tipičnih podeželskih 
območij v Sloveniji, Inštitut za geografijo, Ljubljana, 2001 – izračunani 
so iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2000.

V okviru Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za okolje, 
prostor in energijo in Geodetske uprave Republike Slovenije sta bili 
izdelani zbirki CORINE Land Cover 1995 leta 1998 in Corine Land 
Cover 2000 leta 2003. Podatki so javno dostopni na URL: http:
//cdr.eionet.eu.int/si/eea/te1/. Podatki so zbrani s pomočjo tele-
detekcije satelitskih posnetkov. Ker je Slovenija pristopila k projektu 
leta 1996, so bili v tem primeru podatki zbrani za obdobje 5 let. Sicer 
se podatki  zbirajo na 10 let. Podatki so uvrščeni v 44 razredov. Ti se 

združujejo v 3 ravni. Najmanjša enota kartiranja je 25 ha, najmanjša 
širina poligona pa 100 metrov. Pri zajemu sprememb so se upoštevale 
spremembe, ki so bile večje od 5 ha.

Podatki za leto 1995 so se pridobili iz fotointerpretacije satelitskih po-
snetkov Landsat 5 TM, zajetih v letih 1995 in 1996, njihove digitalne 
obdelave in izdelave digitalne vektorske zbirke podatkov, ki se imenuje 
zbirka pokrovnosti tal 1995 – CLC95 (CORINE Land Cover).

Podatki za leto 2000 so se pridobili iz fotointerpretacije satelitskih po-
snetkov Landsat 7 ETM, zajetih v letih 1999 in 2000, njihove digitalne 
obdelave in izdelave digitalne vektorske zbirke podatkov, ki se imenuje 
zbirka pokrovnosti tal 2000 – CLC2000 (CORINE Land Cover).

Obdobje med 1995 in 2000 je z vidika sprememb pokrovnosti 
in rabe tal kratko obdobje. Zato so izkazane spremembe majhne, 
kar pogojuje tudi izbrana metodologija, ki zajema le večje spre-
membe (nad 5 ha). 

Podrobnejši pregled po posameznih kategorijah kaže, da so se 
v tem obdobju med grajenimi površinami povečala nesklenjena 
urbana območja, površine, namenjene industriji, cestnemu in 
železniškemu omrežju, zmanjšale pa površine dnevnih kopov, 
odlagališč in gradbišč. Med kmetijskimi površinami so se najbolj 

razširili pašniki, zmanjšale pa so se nenamakane njivske površine 
ter kmetijske površine drobnoposestniške strukture in kmetijske 
površine z večjimi območji naravne vegetacije. 

Od gozdov so se povečale le površine grmičastega gozda. 
Zmanjšal se je delež listnatega, iglastega in mešanega gozda. 
Razmerje med gozdom ter kmetijskimi in pozidanimi zemljišči 
se je v obdobju od 1995 do 2000 ohranilo in je v času obeh 
let znašalo 1 : 1,64 v korist gozda.

enota grajene (umetne) površine kmetijske površine močvirja gozdovi in deloma naravno zemljišče vode

sprememba pokrovnosti ha 243 112 42 –280 –117

1_narava_povrsje   14 11/24/04, 2:41:18 PM
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2. VELIKOST POPULACIJ IZBRANIH VRST PTIC 

Kazalec prikazuje velikost populacij ptic. Izbranih je bilo nekaj 
vrst prezimovalcev, ki živijo v mokriščih in nekaj vrst gnezdilcev, 
ki živijo v mokriščih ali v kulturni pokrajini.

Ptice so dobri kazalci stanja okolja. Imajo visok položaj v pre-
hranjevalni verigi in so občutljive na širok spekter dogajanj v 
ekosistemih. Ker živijo v številnih biotopih, so kazalci spre-
memb v širokem geografskem prostoru. Za ljudi so atraktivne 
in enostavne za določanje, kar pomeni veliko potencialnih 
zbiralcev podatkov. Na spremembe reagirajo hitro. Posledice 

CILJ

Nacionalni program varstva okolja za cilj postavlja 
preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na 
ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in habita-
tov) ter genomov (in genov).

Slika 2-2: Velikosti gnezdeče populacije navadne čigre (Sterna hirundo) na Sečoveljskih solinah in Ormoških lagunah

Slika 2-1: Gibanje velikosti zimske populacije malega ponirka (Tachybaptus ruficollis), velike bele čaplje (Egreta alba), kreheljca (Anas 
crecca), rečnega galeba (Larus ridibundus) in kormorana (Phalacrocorax carbo) v celotni Sloveniji po letih
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sprememb se dobro kažejo v velikosti njihovih populacij. Kot 
kazalec razmer v okolju jih uporabljajo v vseh evropskih drža-
vah.

1_narava_povrsje   15 11/24/04, 2:41:18 PM



16

N
A

R
A

V
A

 I
N

 P
O

V
R

Š
J

E

Slika 2-4: Število gnezdečih parov pribe (Vanellus vanellus) na 
vzhodnem delu Ljubljanskega barja

Slika 2-3: Število kličočih samcev kosca (Crex crex) na delu Ljubljanskega barja (okolica Bevk) in na Cerkniškem polju
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V nekaterih Evropskih državah redno ugotavljajo stanje okolja 
s pticami že več kot 50 let. V Sloveniji s tradicijo kontinuira-
nega spremljanja velikosti populacij ptic šele začenjamo. 

Zaradi zelo različnih navad in pestrih življenjskih okolij ptic so 
gibanja zelo odvisna od vrste, s katero jih predstavljamo. Po-
pulacije ptic, ki so vezane na vodne biotope (močvirja, reke), 
so v zadnjem desetletnem obdobju stabilne ali počasi upa-
dajo. Obsežno zmanjšanje velikosti populacij se je zgodilo že 
pred tem obdobjem, tako da ima nekaj vrst, npr. rečni galeb 
(Larus ridibundus), navadna čigra (Sterna hirundo), mala 
čigra (Sterna albifrons), polojnik (Himantopus himantopus), 
breguljka (Riparia riparia), zelo majhne populacije. Nekatere 
vrste gnezdijo v Sloveniji le še na umetnih gnezdiščih.

Za vrste, ki živijo v kulturni pokrajini, je v zadnjem desetlet-
nem obdobju značilen močan upad populacij (tudi do 50 %). 
Kar nekaj jih je, ki v Sloveniji kot gnezdilci izginjajo, ali pa 
jih celo že štejemo kot nekdanje gnezdilce. Taki primeri so: 
kozica (Galinago galinago), zlatovranka (Coracius garrulus), 
črnočeli srakoper (Lanius minor), južna postovka (Falco na-
umanni), čuk (Athene noctua). Močan upad vrst iz kulturne 
pokrajine je značilen za vse evropske države. Kljub temu, da 

1_narava_povrsje   16 11/24/04, 2:41:19 PM
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 2-1: Gibanje velikosti zimske populacije malega ponirka (Tachybaptus ruficollis), velike bele čaplje (Egreta alba), kreheljca 
(Anas crecca), rečnega galeba (Larus ridibundus) in kormorana (Phalacrocorax carbo) v celotni Sloveniji po letih
Vir: Štumberger, B., 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, v tisku 

Preglednica 2-2: Velikosti gnezdeče populacije navadne čigre (Sterna hirundo) na Sečoveljskih solinah in Ormoških lagunah
Vir: Makovec et al., 1998, Ixobrychus portal, Denac, D., 2002

več kot 50 % Slovenije pokrivajo gozdovi, objavljenih poda-
tkov, ki bi kazali na gibanje števila ptic v tem ekosistemu, ni. 
Prav tako ni podatkov o gibanjih števila ptic v visokogorju.

Z doslednim uresničevanjem ukrepov, predvidenih za omre-

žje Natura 2000, lahko pričakujemo izboljšanje stanja ali vsaj 
zajezitev upadanja velikosti populacij ptic. Nekatere vrste so 
tako redke, da jih v Sloveniji lahko obdržimo le s ciljnim var-
stvenim delom (akcijski načrti).

vrsta enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

mali ponirek populacijski indeks (1997 = 100) 100 125 128 134 114 165 130

velika bela čaplja populacijski indeks (1997 = 100) 100 89 120 125 338 465 447

kreheljc populacijski indeks (1997 = 100) 100 94 153 60 67 84 97

rečni galeb populacijski indeks (1997 = 100) 100 81 133 147 199 119 106

kormoran populacijski indeks (1997 = 100) 100 84 116 90 72 87 115

območje: enota 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Sečoveljske soline število parov 9 15 12 18 15 19 20 22 41 42 48

Ormoške lagune število parov np np np np np np np np np 10 20

nadaljevanje

območje enota 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sečoveljske soline število parov 50 60 52 50 np np np np np 30

Ormoške lagune število parov 15 0 0 12 38 44 65 64 80 np

Preglednica 2-3: Število kličočih samcev kosca (Crex crex) na delu Ljubljanskega barja (okolica Bevk) in na Cerkniškem polju
Vir: Tome, D., 2002, Grobelnik, V. & Trontelj, P., 1998, Trontelj, P., 2001

območje enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cerkniško polje število parov 70 100 40 82 65 42 45 54 np np np np

Ljubljansko barje število parov np np np np np np 24 25 18 11 10 10

1_narava_povrsje   17 11/24/04, 2:41:20 PM
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Preglednica 2-4: Število gnezdečih parov pribe (Vanellus vanellus) na vzhodnem delu Ljubljanskega barja
Vir: Tome, D., 1998; Aleš, N., (v pripravi)

vrsta enota 1990-1995 1998 2002

priba število parov 173 45 34

Podatki o populacijskih spremembah pri pticah obstajajo le za nekaj 
vrst, pa še ti so pomanjkljivi, razpršeni po literaturi, pogosto tudi ne-
objavljeni. Predstavljena gibanja so dokaj zanesljiva in reprezentančna 
za Slovenijo, saj so narejena s podatki, dobljenimi na območjih, kjer 
živi najmanj ena četrtina celotne populacije. Podatki so bili večinoma 
zbrani vsako leto.

Vrednosti za velikost zimske populacije malega ponirka (Tachybaptus 
ruficollis), velike bele čaplje (Egreta alba), kreheljca (Anas crecca), 
rečnega galeba (Larus ridibundus) in kormorana (Phalacrocorax 
carbo) so relativne glede na indeks 100, ki je bil dodeljen vsem vrstam 
leta 1997. Spremembe so izračunane z metodo veriženja. Število po-
pisanih površin je z leti rahlo naraščalo, kar pa ni bistveno vplivalo na 
ugotovljeno populacijsko gibanje števila ptic.

Podatki o velikosti gnezdeče populacije navadne čigre (Sterna hi-
rundo) so z dveh območij, na katerih gnezdi več kot tri četrtine celotne 
slovenske populacije: Sečoveljske soline, kjer je vrsta začela z gnez-
denjem leta 1983 (Makovec et al. 1998, Ixobrychus portal) in Ormo-
ške lagune, kjer je začela z gnezdenjem leta 1981 (Denac 2002).

Na Ljubljanskem barju in na Cerknici živi več kot polovica celotne slo-
venske populacije koscev (Crex crex).

Na Ljubljanskem barju živi okoli četrtina slovenske populacije prib 
(Vanellus vanellus).

Aleš, N. (v pripravi): Priba Vanellus vanellus na Ljubljanskem barju.

Denac, D. 2002: Common tern Sterna hirundo breeding population: 
development and nature conservation management results at the 
Ormož wastewater basins between 1992 and 2002. Acrocephalus 
23 (115): 163–168.

Grobelnik, V. & Trontelj, P. 1998: The Corncrake (Crex crex) in Slove-
nia, v: Schäffer, N. & Mammen, U. (eds.): Proceedings International 
Corncrake Workshop 1998, Hilpoltstein / Germany: 93–96.

Ixobrychus portal: http://www.ixobrychus-drustvo.si/portal/html/

Makovec, T., Škornik, I., Lipej, L. 1998: Ekološko vrednotenje in varo-
vanje pomembnih ptic Sečoveljskih solin. Falco 13–14: 5–48.

Štumberger, B. 1997: Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v 
Sloveniji. Acrocephalus 18 (80–81): 29–39.

Štumberger, B. 1998: Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v 
Sloveniji. Acrocephalus 19 (87–88): 36– 48.

Štumberger, B. 1999: Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v 
Sloveniji. Acrocephalus 20 (92): 6–22.

Štumberger, B. 2000: Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v 
Sloveniji. Acrocephalus 21 (102–103): 271–274.

Štumberger, B. 2001: Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2001 v 
Sloveniji. Acrocephalus 22 (108): 171–174.

Štumberger, B. 2002: Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v 
Sloveniji. Acrocephalus 23 (110–111): 43–47. 

Štumberger, B. (v tisku): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v 
Sloveniji. Acrocephalus.

Tome, D. 1998: Ali je populacija pribe Vanellus vanellus na Ljubljan-
skem barju pred zlomom?Acrocephalus 19 (90–91): 130–133.

Tome, D. 2002: Ali je populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem 
barju (še) stabilna?Acrocephalus 23 (113–114): 141-144.

Trontelj, P. 2001: Popis kosca Crex crex v Sloveniji leta 1999 kaže 
kratkoročno stabilno populacijo. Acrocephalus 22 (108): 139–148. 
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3. POŠKODOVANOST GOZDOV IN 
OSUTOST DREVES

Kazalec je namenjen spremljanju stanja v gozdnih ekosistemih. 
Osutost je okularno ocenjen, v odstotkih izražen, delež manj-
kajočih asimilacijskih organov drevesa v primerjavi z namišlje-
nim normalno olistanim drevesom iste drevesne vrste, istega 
socialnega položaja in na enakem rastišču. Ocenjuje se na 5 
% natančno. Za poškodovano štejemo tisto drevo, katerega 
osutost je višja od 25 %. Služi kot temeljni kazalnik za oceno 
zdravstvenega stanja oziroma vitalnosti drevesa. 

Kazalec nima primerljivega med kazalci Evropske agencije za 
okolje (EEA). V okviru kriterija 2 (Ohranjanje zdravja in vitalnosti 
gozdnih ekosistemov) ga navaja gradivo MCPFE 2003 (Mini-

CILJ

Nacionalni program varstva okolja predvideva ohranitev 
in vzpostavitev naravne sestave gozdnih življenjskih 
združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov. Do-
ločen delež poškodovanega drevja je v gozdu stalno 
prisoten, zato ciljna vrednost ni količinsko določena. 
Pomembna je ugotovitev, da se stanje poškodovanosti 
gozdov delno lahko uravnava z načinom gospodarjenja.

Slika 3-1: Gibanje deležev poškodovanih dreves z osutostjo nad 25 % 

Slika 3-2: Delež drevja v posameznih razredih osutosti leta 2003
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sterial Conference on the Protection of the Forests in Europe). 
Predlagan je tudi za uvrstitev med kazalce FAO/TBFRA.
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Leta 2003 so bili podatki zbrani na vzorčnih ploskvah na 
mreži 16 km x 16 km (leta 2000 na mreži 4 km x 4 km), zato 
izračun trenda za leto 2003 ni smiseln.

Analiza časovne vrste za obdobje 1985–2000 kaže (utež je 
število vzorčnih enot, ki niha med 35 do 1035), da se je v tem 
času statistično značilno povečala povprečna osutost dreves. 
Indeks poškodovanih dreves (torej delež nad 25 % osutih dre-
ves) pa še naprej ostaja stabilen. Upoštevaje drevesne vrste so 
ugotovitve naslednje: 

• Povprečna osutost se je povečala pri listavcih, spremembe 
povprečne osutosti iglavcev, čeprav kaže na naraščanje, 
pa ni mogoče potrditi.

• Statistično značilno se je povečal tudi indeks poškodo-
vanih listavcev (leta 1985 1,3 %, leta 2000 16,9 %), delež 
poškodovanih iglavcev se zmanjšuje (leta 1985 42,6 %, 
leta 2000 30,3 %), vendar spremembe niso statistično 
značilne.

Iz obojega je mogoče povzeti, da se stanje iglavcev izbolj-
šuje, listavcev pa slabša. Med drevesnimi vrstami sta najbolj 
poškodovana jelka in hrast. Podobno kot v Sloveniji je stanje 
gozdov v bližnjih srednjeevropskih državah.

Gozdarski inštitut Slovenije popisuje osutost dreves vsako leto. Poda-
tki se zbirajo po metodologiji, ki je določena v Pravilniku o varstvu goz-
dov (Ur. l. RS, št. 92/2000). Slovenska metoda se od mednarodne 
razlikuje le v kriterijih izbire dreves, saj dovoljuje tudi izbiro podstojnih 
dreves. Tak način je nujen zaradi širšega okvira slovenske inventari-
zacije (lesna zaloga, prirastek, drugi kazalci, ki se preračunavajo na 
površino). Zaradi te metodološke razlike je ocena kazalca v povprečju 
višja za 5–10 % (absolutno 1,5–2 %), kot bi bila, če vzorec ne bi vklju-
čeval podstojnih dreves.

PODATKI IN VIRI:

Preglednica 3-1: Gibanje deležev poškodovanih dreves z osutostjo nad 25 % 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), 2003

Slika 3-2: Delež drevja v posameznih razredih osutosti leta 2003
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), 2003

enota 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

iglavci % 25,3 16,4 37,8 27,5 31,1 38,9 42,0 30,3 36,1 42,9 36,7

listavci % 12,5 13,0 17,6 12,6 20,3 21,7 22,8 16,9 24,5 23,1 22,0

skupaj % 18,9 15,7 24,7 18,9 27,0 28,8 30,6 22,3 30,4 30,2 27,6

 
 enota

razredi osutosti

0–10 % 11–25 % > 25 %

iglavci % 28,8 35,8 35,4

listavci % 35,9 41,4 22,7

skupaj % 33,2 39,2 27,6

1_narava_povrsje   20 11/24/04, 2:41:22 PM



21
N

A
R

A
V

A
 I

N
 P

O
V

R
Š

J
E

4. OGROŽENE VRSTE

Kazalec prikazuje število ogroženih vrst po posameznih siste-
matskih skupinah v Sloveniji. 

Zaradi uvedbe novih kriterijev za uvrstitev vrst v kategorije 
ogroženosti po mednarodni kategorizaciji IUCN leta 1994, 
je mednarodna primerljivost omejena. V Pravilniku o uvrstitvi 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, 
2002) so bili namreč uporabljeni stari kriteriji za uvrstitev vrst v 
kategorije ogroženosti.

CILJ

Nacionalni program varstva okolja za cilj postavlja pre-
prečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni 
ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter 
genomov (in genov). Kot drugi cilj navaja preprečevanje 
nadaljnjega ogrožanja naravnega ravnovesja zaradi ne-
ustreznega izkoriščanja živalskih in rastlinskih vrst.

Slika 4-1: Spremembe razmerja med številom ogroženih vrst in skupnim številom znanih živalskih vrst med letoma 1992 in 2002 
v Sloveniji 

Slika 4-2: Sprememba razmerja med številom ogroženih vrst in skupnim številom znanih višjih rastlinskih vrst med letoma 1989 in 2002 
v Sloveniji
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Kazalec lahko služi le kot groba ocena stanja. Gibanja spre-
memb ni mogoče ocenjevati. Število vseh znanih vrst v Slove-
niji v letih 1992 in 2002 je namreč različno zaradi novih znan-
stvenih spoznanj, in ne zaradi dejanske spremembe števila 
vrst. Podobno velja tudi za število ogroženih vrst.

Preglednica 4-1: Spremembe razmerja med številom ogroženih vrst in skupnim številom znanih živalskih vrst med letoma 1992 in 2002 
v Sloveniji 
Vir: Varstvo narave, Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst v Sloveniji, št. 17, 1992, Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči 
seznam (Ur. l. RS, št. 82/2002)

PODATKI IN VIRI

enota

sesalci ptiči plazilci dvoživke ribe

1992 1992 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002

znane vrste število 69 89 207 233 27 24 22 21 98 273

ogrožene vrste število 43 41 114 136 22 20 20 19 39 62

Preglednica 4-2: Sprememba razmerja med številom ogroženih vrst in skupnim številom znanih višjih rastlinskih vrst med letoma 1989 
in 2002 v Sloveniji
Vir: Varstvo narave, Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk RS Slovenije, št. 14/15, 1989, Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/2002), Mala flora Slovenije: Praprotnice in semenke, 1984

enota

višje rastline

1989 2002

znane vrste število 3000 3266

ogrožene vrste število 333 635

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči sez-
nam, Ur. l. RS, št. 82/2002, Agencija Republike Slovenije za okolje

Varstvo narave, Rdeči seznami ogroženih živalskih vrst v Sloveniji, št. 
17, 1992, Agencija Republike Slovenije za okolje

Varstvo narave, Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR 
Slovenije, št. 14/15, 1989, Agencija Republike Slovenije za okolje

Martinčič A., Sušnik F., Ravnikar V., Strgar V., Wraber T., Praprotnik 
N.: Mala flora Slovenije: Praprotnice in semenke, DZS, 1984

Podatki temeljijo na predpisu, ki je bil sestavljen na podlagi zunanjih 
znanstvenih ekspertiz. V seznam so vključene vrste, v nekaterih prime-
rih pa tudi podvrste. Predpis bi bilo smiselno obnoviti po novih IUCN-
kriterijih, ko bodo na voljo novi podatki o ogroženosti posameznih vrst. 
Sistem monitoringa še ni predpisan.
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5. OCENJENA ŠKODA
PO ELEMENTARNIH NESREČAH

Kazalec je prikazan z ocenjeno škodo po elementarnih nesre-
čah, ki jo ocenjuje državna ali občinska komisija z neposred-
nim vpogledom v vsako sredstvo ali drugo dobrino v zasebni 
in drugi lasti, ki ji je bila prizadejana kakršnakoli škoda zaradi 
elementarne nesreče. V analizo pridobljenih podatkov so zajeti 
vzroki za nastanek elementarne nesreče in odstotek ocenjene 
škode glede na letni bruto domači proizvod (BDP) Slovenije.

Slika 5-1: Struktura ocenjene škode glede na vzroke za nastanek 
elementarne nesreče v Sloveniji v obdobju od 1991 do 2002

Slika 5-2: Odstotek ocenjene škode glede na letni bruto domači proizvod (BDP) Slovenije

CILJ

Temeljni cilj je varovanje pred naravnimi nesrečami in 
zmanjševanje njihovih posledic.
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Naravne nesreče so nepredvidljiv pojav, zato je lahko škoda 
zelo različna. 

Leta 2003 je bil sprejet sistemski zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč. Glede na sprejeti zakon in druge podzakon-
ske akte je moč predvidevati, da se bodo stroški postopoma 
nižali. Poseben poudarek je na izdelavi kart območij ogrože-
nosti z naravnimi nesrečami (potresi, poplave, suše in drsenje 

tal). Namen njihove uporabe bo obvarovanje pred posrednimi 
in neposrednimi nevarnostmi ter predvidevanje zahtevanih 
ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje njihovih posledic. 
Služile bodo tudi za prostorsko načrtovanje in obvarovanje 
pred nevarnostmi. Na ta način se bodo postopoma nižali tako 
škoda kot tudi stroški, ki jih povzroči naravna nesreča. 

PODATKI IN VIRI:

Preglednica 5-1: Struktura ocenjene škode glede na vzroke za nastanek elementarne nesreče v Sloveniji v obdobju od 1991 do 2002
Vir: Statistični letopisi RS 1992–2003 in Statistične Informacije 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota potres poplava suša
neurje (močan 

veter) toča pozeba
drsenje tal in snega 

(plaz, usad) drugo skupaj

ocenjena 
škoda milijon SIT 7.424 39.371 96.863 24.852 18.067 10.712 22.497 16.091 235.877

delež % 3 17 41 11 8 5 10 7 100

Preglednica 5-2: Odstotek ocenjene škode glede na letni bruto domači proizvod (BDP) Slovenije
Vir: Statistični letopisi RS 1992–2003 in Statistične Informacije 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ocenjena škoda % BDP 1,2 3,5 2,6 0,8 0,7 0,4 0,6 1,3 0,3 0,8 0,5 0,1

Uporabljeni so podatki, ki so objavljeni v publikacijah Statističnega 
urada RS. 

Posamezna letna poročila so zajeta v Statističnih letopisih Republike 
Slovenije in Statističnih informacijah v poglavju Okolje, pod naslovom 
Ocenjena škoda zaradi elementarnih nesreč. Podatki se nanašajo na 

ocenjeno škodo po vzroku elementarne nesreče, po vrstah material-
nih dobrin, po področjih dejavnosti in po statističnih regijah Slovenije.

V Rezultatih raziskovanj, ki je občasna temeljna knjižna zbirka Statistič-
nega urada RS, so celovito in podrobno prikazani rezultati o ocenjeni 
škodi zaradi elementarnih nesreč v Sloveniji od leta 1991 dalje. 

1_narava_povrsje   24 11/24/04, 2:41:24 PM



25
N

A
R

A
V

A
 I

N
 P

O
V

R
Š

J
E

6. ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE

Kazalec prikazujemo z deležem območij, zavarovanih z repu-
bliškim ali občinskim aktom, v primerjavi s celotno površino 
Slovenije. Glede na vrsto zavarovanja v Sloveniji ločimo naravni 
spomenik, naravni rezervat ter krajinski, regijski in narodni park. 

Slika 6-1: Delež zavarovanih površin v Sloveniji po kategorijah in 
ciljni delež leta 2008

Slika 6-2: Površine zavarovanih območij v Sloveniji po kategori-
jah IUCN

Slika 6-3: Delež zavarovanih površin – mednarodna primerjava 
za leto 2003

CILJI 

Nacionalni program varstva okolja predvideva, da se bo 
obseg zavarovanih območij povečal na 30 % površine 
Slovenije do leta 2008.
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Uveljavljeni ukrep za ohranjanje biotske raznovrstnosti in-situ 
je ustanavljanje zavarovanih območij. Mednarodna primerjava 
podatkov še ni povsem zadovoljiva. Upoštevati je treba, da v 
prikazu manjkajo nekatere površine za naravne spomenike in 
naravne rezervate, čeprav se manjkajoči podatki ocenjujejo 
na manj kot 0,5 % površine RS. Zavarovane površine so se 
leta 2003 povečale zaradi zavarovanja Krajinskega parka Go-
ričko in zato, ker so prvič prikazani podatki za Notranjski regij-
ski park (zavarovan 2002) ter večino naravnih spomenikov in 
naravnih rezervatov. Zaradi nepopolnosti podatkov o površini 
naravnih spomenikov in naravnih rezervatov sta prikazani po-
vršini IUCN-kategorij I in III manjši, kot bi bili sicer.

Površina območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in-situ se 
je povečala tudi zato, ker je Slovenija s pridružitvijo EU obve-
zana določiti in vzdrževati območja NATURA 2000. Po uredbi 
o območjih NATURA 2000 zavzemajo ta območja nekaj več 
kot 35 % ozemlja Republike Slovenije. Obenem je bila sprejeta 
tudi uredba o ekološko pomembnih območjih, ki pokrivajo 52 
% površine Republike Slovenije.
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 6-1: Delež zavarovanih površin v Sloveniji po kategorijah in ciljni delež leta 2008
Vir: Register zavarovanih območij, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

kategorija enota 1992 2002 2003 2008

narodni park % 4,14 4,14 4,14 /

regijski park % 1,01 1,03 2,17 /

krajinski park % 1,60 2,24 2,80 /

naravni rezervat % np np 0,31 /

naravni spomenik % np np 0,60 /

cilj % / / / 30,00

Preglednica 6-2: Površine zavarovanih območij v Sloveniji po 
kategorijah IUCN
Vir: Register zavarovanih območij, Agencija Republike Slovenije za 
okolje, 2004

kategorije IUCN enota 1992 2002 2003

I. razred km2 np np 61,8

II. / V. razred km2 838,1 838,1 838,1

III. razred km2 3,3 7,4 121,0

V. razred km2 525,2 654,6 1000,7

Preglednica 6-3: Delež zavarovanih površin – mednarodna pri-
me rjava za leto 2003
Vir: Register zavarovanih območij, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, 2004; Atlas Slovenije, 1992; 2003 United Nations List of Protected 
Areas, 2003

enota Slovenija Evropa Svet

zavarovane površine % 10,01 13,10 12,03

Register zavarovanih območij, ki ga vodijo na Agenciji Republike Slo-
venije za okolje, se polni s podatki iz aktov o zavarovanju in njihovih 
kartografskih prilog.

Vsi podatki niso zbrani iz ustreznega kartnega gradiva (premajhna 
merila), nekateri akti o zavarovanju nimajo kartnega gradiva, meje so 
slabo določene. Podatki za 450 naravnih spomenikov in naravnih re-
zervatov še manjkajo, med njimi jih je večina točkovnih.

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih NATURA 2000), 
Ur. l. RS, 49/2004

Uredba o ekološko pomembnih območjih, Ur. l. RS, 48/2004

Zaradi poenotenja sistema zavarovanih območij narave v svetovnem 
merilu Svetovna zveza za ohranitev narave (IUCN) razvršča zavarovana 
območja v naslednje upravljavske kategorije:
I. strogi naravni rezervat /območje divjine: zavarovano območje, 

upravljano predvsem za varstvo divjine; 
II.  narodni park: zavarovano območje, upravljano za ohranjanje eko-

sistemov in omogočanje rekreacije;
III.  naravni spomenik: zavarovano območje, upravljano za varstvo po-

sebnih naravnih oblik (pojavov);

IV.  območje upravljanja vrst/habitatov: zavarovano območje z aktivnim 
upravljanjem za zagotovitev zahtev posameznih vrst in vzdrževanje 
njihovih habitatov;

V.  zavarovana krajina/morska krajina: zavarovano območje, uprav-
ljano pretežno za varstvo krajine/obale in omogočanje rekreacije;

VI.  zavarovano območje naravnih virov: zavarovano območje, uprav-
ljano zaradi trajnostne rabe naravnih ekosistemov (obsega pre-
težno nespremenjene naravne ekosisteme, ki so zavarovani zato, 
da se smotrno izrabljajo naravni viri).

Povzeti po 2003 United Nations List of Protected Areas, IUCN – The 
World Conservation Union, UNEP World Conservation Monitoring 
Centre, dostopno na: http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/
pdfs/unlistpa2003.pdf

V regijo Evropa so vključene: Albanija, Andora, Avstrija, Belgija, Bolga-
rija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka republika, Danska, Esto-
nija, Ferski otoki, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Islandija, Irska, 
Italija, Jugoslavija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, 
Makedonija, Malta, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Sval-
bard in Jan Majen, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Slo-
vaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Vatikanska mestna država 
(Sveti sedež) in Velika Britanija. 
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Podnebne spremembe označujejo globalno spreminjanje 
povprečnih temperatur na Zemlji, višanje gladine morja, ta-
ljenje ledenikov in ekstremne vremenske spremembe (suša, 
kratkotrajni nalivi, obilne večdnevne padavine ipd.), povezane 
z variabilnostjo v količini padavin. Segrevanje Zemlje večinoma 
velja pripisati povečanim emisijam toplogrednih plinov, ki so 
posledica človekovega delovanja, predvsem povečane porabe 
fosilnih goriv. Med toplogredne pline prištevamo ogljikov diok-
sid (CO

2
), metan (CH

4
), didušikov oksid (N

2
O), delno fluorirane 

ogljikovodike (HFC-ji), popolnoma fluorirane ogljikovodike 
(PFC-ji), žveplov heksafluorid (SF

6
), CFC-spojine (fluorokloro-

ogljikovodike) in HCFC-spojine (hidroklorofluoroogljikovodike). 
Poleg naštetih plinov sodi med pline tople grede tudi ozon. Za 
razliko od prizemnega (stratosferskega) ozona, ki je ključen za 
zaščito rastlin in živali pred nevarnimi kratkovalovnimi UV-žarki, 
prispeva k učinku tople grede predvsem troposferski ozon. Po-
leg sprememb, ki jih prinašajo podnebne spremembe v naravi, 
velja omeniti predvsem njihov škodljivi vpliv na zdravje ljudi in 
spremembe v ekonomskih sektorjih (gozdarstvo, kmetijstvo, 
turizem in zavarovalništvo).
Raziskave zadnjih nekaj let poudarjajo pomen in povezavo med 
toplogrednimi plini in plini, ki povzročajo tanjšanje ozonskega 
plašča. Mednje uvrščamo CFC- in HCFC- spojine, ki sodijo 
istočasno tudi med pline tople grede. Interakcija med temi 
snovmi je še posebno pomembna na obeh zemeljskih polih. 
Velikost, trajanje in obseg ozonske luknje na severnem in juž-
nem polu se namreč lahko povečajo oz. podaljšajo kot rezultat 
nizkih temperatur v stratosferi. Te se nanašajo na podnebne 
spremembe.
Na Agenciji RS za okolje se aktivno vključujemo v spremljanje 
in opazovanje podnebnih sprememb in ozonu škodljivih snovi. 
Dosedanja dognanja predstavljajo v nadaljevanju obravnavani 
kazalci.

27
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Nacionalni program varstva okolja kot cilj navaja 
prepoved izpuščanja snovi, ki povzročajo tanjšanje 
ozonskega plašča v zrak, in uresničitev predlog si-
stema ravnanja s temi snovmi po zajemu iz izdelkov 
in naprav. Cilje Nacionalnega programa varstva okolja 
uveljavljajo: v letu 2003 sprejeta operativna programa 
Republike Slovenije za ravnanje s haloni in klorofluo-
roogljikovodiki, sprejete mednarodne obveznosti (Du-
najska konvencija in Montrealski protokol o ravnanju 
s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča), 
v letu 2003 sprejeta slovenska predpisa (Pravilnik o 
ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega 
plašča, Ur.l. RS, št. 62/03 in Pravilnik o ravnanju z od-
padnimi ozonu škodljivimi snovmi, Ur.l. RS, št. 42/03).

Slovenija ne proizvaja ozonu škodljivih snovi. Prvi predpis na tem 
področju od začetka leta 1998 ureja prepoved in omejitev glede 
ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi. Slednje se nanaša tako 
na  proizvodnjo, uvoz, izvoz, promet, kot tudi na uporabo snovi, 
izdelkov ter opreme, ki vsebujejo snovi, katerih emisije v zrak 
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča. Poraba ozonu škodljivih 

7. PORABA SNOVI, KI POVZROČAJO
    TANJŠANJE OZONSKEGA PLAŠČA

Kazalec prikazuje skupno porabo ozonu škodljivih snovi, 
izraženo v obliki preračunane vrednosti glede na dejavnik 
škodljivosti (ODP - Ozone Depleting Potential) v tonah v letu. 
Metodološko je kazalec povzet po standardu Evropske agen-
cije za okolje (IFC (4.1.b) – Consumption of ozone depleting 
substances).
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Slika 7-1: Skupna poraba ozonu škodljivih snovi v Sloveniji (CFC, CTC, MCF, skupaj haloni, HCFC in metil bromid). V količinah snovi v 
tonah je upoštevan dejavnik škodljivosti (ODP).

snovi se povsod po svetu močno zmanjšuje, kar je posledica 
tako mednarodnih dogovorov kot tudi individualnega odnosa po-
sameznih držav. Opuščanje je razvidno tudi iz kazalca porabe v 
Sloveniji (slika 7-1). 
Leta 2003 smo s sprejetjem Pravilnika o ravnanju s snovmi, ki 
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Ur. l. RS, št. 62/03) in 
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Preglednica 7-1: Skupna poraba ozonu škodljivih snovi v Sloveniji (CFC, CTC, MCF, skupaj haloni, HCFC in metil bromid). V količinah 
snovi v tonah je upoštevan dejavnik škodljivosti (ODP).
Vir: Letna poročila za sekretariat Montrealskega protokola in Podatkovna zbirka za snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, Agencija RS za 
okolje, 2003 (podatki za leta 1997–2002); evidenca Gospodarske zbornice Slovenije (za leto 1989); Statistični letopis RS, Statistični urad Repu-
blike Slovenije (podatki za leto 1995)

snovi enota 1989 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

skupaj CFC, CTC, MCF ODP v t 2.509,38 403,19 0,45 0,14 0,14 0,53 2,76 0,53

skupaj haloni ODP v t np 0 0 0 0 0 1,02 0

skupaj HCFC ODP v t 1,10 16,19 8,57 7,22 5,86 7,27 6,61 5,96

metil bromid ODP v t np 0,60 0,13 0 0 0 0 0

skupaj ODP v t 2.510,48 419,98 9,15 7,36 6,00 7,8 10,39 6,49

Na podlagi letnih poročil zavezancev o ozonu škodljivih snovi vodi 
Agencija Republike Slovenije za okolje podatkovno zbirko. Zavezanci 
so stranke, ki so v skladu z veljavnimi predpisi pridobile odločbo za 
letni uvoz in obenem dovoljenje za vsakokratni uvoz snovi. Vsako leto 
so dolžni poročati MOPE - Agenciji Republike Slovenije za okolje o de-
janski porabi ozonu škodljivih snovi za preteklo leto. Podatki temeljijo 
na poročanju strank, zato je navzkrižno preverjanje z drugimi pristoj-
nimi organi (carina) in podatki inšpekcijskih služb koristno za potrditev 
točnosti podatkov. Z obdelavo podatkov dobimo primerni pregled za 
primerjavo med pristojnimi organi in osnovo za poročanje sekretariatu 
Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) po določbah Montre-
alskega protokola. Podatki so lahko agregirani po vrstah porabljenih 
ozonu škodljivih snovi (dovoljenja in poročila) in preračunani v tone 
ODP (preračunana količina glede na dejavnik škodljivosti). 

Podatki za leto 1989 so iz evidence Gospodarske zbornice Slovenije 
(Poročilo o stanju okolja 1995) – ni podatkov za posamezne snovi, 
temveč samo za skupno količino CFC, MCF (metilkloroform ali 1,1,1-
trikloroetan) in HCFC. Za leto 1995 so podatki povzeti iz Statističnega 
letopisa RS (Statistični urad Republike Slovenije). Za leta 1997–2002 
izhajajo podatki iz letnih poročil sekratiariatu Programa Združenih 
narodov za okolje (UNEP),  ki smo jih pripravili na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje na osnovi že omenjene podatkovne zbirke.

Primerljivosti v količinah ni mogoče izvesti z drugimi državami, ker 
vsaka država izhaja iz količin v baznem letu, od tam naprej pa zmanj-
šuje porabo po preračunu odstotnih deležev od bazne količine. Bazno 
leto za Slovenijo je 1986.

Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Ur. l. 
RS, št. 42/03) uskladili naše predpise z evropskim predpisom, 
Uredbo (ES), št. 2037/2000, o snoveh, ki tanjšajo ozonski 

plašč. Določila drugega predpisa urejajo ravnanje z odpadnimi 
ozonu škodljivimi snovmi z namenom prepovedi izpuščanja, za-
jema in njihove ponovne uporabe pri predelavi in odstranjevanju.
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S pristopom h Kjotskemu protokolu se je Slovenija za-
vezala k 8-odstotnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov do obdobja 2008–2012 glede na vrednost leta 
1986. Dolžna je tudi poročati po Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o spremembi podnebja in po Kjot-
skem protokolu.

8. EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV

Z razvojem industrializacije so se močno povečale emisije toplo-
grednih plinov (TGP), ki povzročajo globalno segrevanje Zemlje. 
S podpisom Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi 
podnebja se je tudi Slovenija pridružila prizadevanjem za zmanjšanje 
vpliva človekovih dejavnosti na okolje. Naslednji korak je Kjotski pro-
tokol, s podpisom katerega se je Slovenija zavezala, da bo v prvem 
ciljnem obdobju 2008–2012 zmanjšala svoje emisije za 8 % glede 
na bazno leto 1986.
Kazalec prikazuje gibanje skupne količine emisij toplogrednih plinov 
v Sloveniji in glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji 

Slika 8-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam toplogrednih plinov leta 2002 v Sloveniji

105

100

95

90

85

80

75

19
8

6

19
87

19
8

8

19
8

9

19
9

0

19
91

19
9

2

19
9

3

19
9

4

19
9

5

19
9

6

19
97

19
9

8

19
9

9

2
0

0
0

2
0

01

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

07

ci
lj 

2
0

0
8

-2
01

2

in
de

ks
 (S

lo
ve

ni
ja

 1
9

8
6

=
10

0
,

E
U

15
 1

9
9

0
=

10
0

) EU-15

Slovenija

EU15 -
ciljna tirnica

Slovenija -
ciljna tirnica

Slika 8-1: Letne emisije toplogrednih plinov in zastavljen cilj za obdobje 2008–2012 (Slovenija – 8-odstotno zmanjšanje glede na 
količino leta 1986, EU – 8-odstotno zmanjšanje glede na količino leta 1990)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Medvladni 
forum za spremembo podnebja).
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Med emisijami toplogrednih plinov ima največji prispevek CO
2
 

(80,2 %), ki nastaja predvsem pri zgorevanju goriv, sledi metan 
(11,2 %), ki večinoma izvira iz odpadkov in kmetijstva, ter N

2
O 

(7,6 %), ki prav tako nastaja v kmetijstvu. Opazne so tudi emisije 
iz prometa. Emisije F-plinov, med katere sodijo fluorirani oglji-
kovodiki (HFC-ji), perfluorirani ogljikovodiki (PFC-ji) in žveplov 
heksafluorid (SF

6
), so zelo majhne, vendar zaradi visokega toplo-

grednega potenciala njihov prispevek k segrevanju ozračja ni 
zanemarljiv (1 %).
Emisije toplogrednih plinov so bile leta 2002 20.383 Gg v 
ekivalentih CO

2
, kar je le malo več kot odstotek pod baznim 

letom. Za doseganje obveznosti iz Kjotskega protokola je bilo 
zato potrebno uvesti dodatne ukrepe. Večina teh je opisana v 
Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, 
ki ga je leta 2003 pripravila in sprejela Vlada Republike Slovenije. 
Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri rabi in proizvodnji 
energije je bil leta 1999 sprejet Energetski zakon, izdelan pa je 
tudi Nacionalni energetski program (NEP). Oba predvidevata traj-
nostno naravnan razvoj energetike, in sicer povečanje učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije. 
V prihodnjem letu bo začel delovati tudi najpomembnejši izmed 
treh kjotskih mehanizmov, to je trgovanje z emisijskimi dovoljenji, 
v katerega se bo vključilo 98 upravljavcev naprav iz Slovenije. Tr-
govanje z dovoljenji bo v EU uvedeno že v obdobju 2005–2007, 
na svetovni ravni pa v obdobju 2008–2012. 
Kljub temu, da se skupne emisije v primerjavi z baznim letom 
niso dosti spremenile, pa se je precej spremenila porazdelitev 

po sektorjih. Najbolj, skoraj za 100 %, so se povečale emisije 
iz prometa, pri čemer je večina posledica povečanja osebnega 
prometa, in ravno za ta segment v Sloveniji še nimamo celovitega 
programa razvoja. K porastu so prispevale tudi emisije zaradi 
rabe goriv v gospodinjstvih in v komercialnem sektorju ter emisije 
iz odpadkov. 
Zaradi izgube jugoslovanskega trga, opuščanja nerentabilne pro-
izvodnje in zviševanja produktivnosti je k zmanjšanju emisij največ 
doprinesla industrija. Zmanjšale so se tako emisije zaradi porabe 
goriv kot tudi procesne emisije. Spodbuja se, da se v industriji 
uporablja trenutno najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT), da se 
ohrani konkurenčnost, emisijsko trgovanje in IPPC-direktive. 
Nižje emisije kot v baznem letu so opazne še v kmetijstvu, kar 
je predvsem posledica zmanjšanja števila glav živine. Predvideva 
se, da bo v prihodnje število živali zaradi Sloveniji določenih kvot 
zopet naraslo. Po drugi strani pa bo kmetijska politika z uvajanjem 
dobre kmetijske prakse pri gnojenju in s spodbujanjem rabe bio-
plina za proizvodnjo elektrike in toplote vplivala na zmanjšanje 
emisij iz kmetijstva. 
V Sloveniji prekrivajo gozdovi več kot 56 % površine in so po-
memben vir zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Izračuni po-
norov zaradi spremembe rabe tal in gozdarstva so precejšnji; leta 
2002 so bili 5.561 Gg CO

2
, dovoljeni pa so precej nižji. Zaradi 

pogoja, da morajo biti ti ponori posledica neposredne človekove 
aktivnosti, da jih država lahko uporabi za izpolnitev svojih obvez-
nosti, je bila izbrana ocena, po kateri bo v obdobju 2008–2012 
mogoče izkoristiti 840 Gg CO

2
.

2_podnebne spremembe   31 11/25/04, 7:45:29 AM



32

P
O

D
N

E
B

N
E

 S
P

R
E

M
E

M
B

E

PODATKI IN VIRI

Preglednica 8-1: Letne emisije toplogrednih plinov in zastavljen cilj za obdobje 2008–2012 (Slovenija – 8-odstotno zmanjšanje glede na 
količino leta 1986, EU – 8-odstotno zmanjšanje glede na količino leta 1990)
Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2002, Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2001 
and inventory report 2003, European Environment Agency, 2003

1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 cilj 2008–2012

EU-15

indeks 
(SI 1986 =100; 
EU 1990=100) np 100,0 100,2 97,9 96,1 96,3 97,2 99,2 97,7 98,2 96,7 97,0 98,0 np 92,0

Slovenija

indeks 
(SI 1986 =100; 
EU 1990=100) 100,0 90,9 86,4 85,7 88,0 87,6 92,2 95,9 98,1 96,5 93,4 93,4 98,4 98,9 92,0

enota energetika
poraba goriv 
v industriji in 
gradbeništvu

promet
poraba goriv v 

gospodinjstvih in 
komerc. sektorjih

industrijski 
procesi

kmetijstvo odpadki drugo skupaj

emisije toplo-
grednih plinov t 6430 2412 3965 2938 1050 2070 1110 409 20383

delež % 31,5 11,8 19,5 14,4 5,2 10,2 5,4 2,0 100,0

Preglednica 8-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam toplogrednih plinov leta 2002 v Sloveniji
Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2002, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

Podatki za Slovenijo

Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–
2002, Agencija Republike Slovenije za okolje, april 2004.

Za potrebe poročanja po okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja 
so bile po metodologiji IPCC izdelane evidence emisij toplogrednih 
plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2002 ter prikazane v CRF 
formatu (Common Reporting Format). Emisije toplogrednih plinov se 
bodo v prihodnje poročale enkrat na leto, do 15. januarja, za predpre-
teklo leto. Če so na voljo novi podatki ali ob spremembi uporabljene 
metodologije izračunavanja, se mora hkrati popraviti tudi izračune 
za starejše obdobje. Pravilnost izračunov in primernost uporabljenih 

podatkov nadzira Sekretariat konvencije z letnimi revizijami poročil. 
Izračuni emisij iz sektorjev porabe goriv in deloma tudi industrijskih 
procesov so precej natančni, ocene iz kmetijstva in odpadkov pa so 
zaradi same narave procesa precej manj zanesljive.

Podporne študije za 2./3. državno poročilo konferenci pogodbenic 
Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja, Končno poročilo, IJS 
– Center za energetsko učinkovitost, 5. 5. 2004

Podatki za Evropo 

Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2001 
and inventory report 2003, European Environment Agency, 2003

2_podnebne spremembe   32 11/25/04, 7:45:30 AM



33
P

O
D

N
E

B
N

E
 S

P
R

E
M

E
M

B
E

9. PADAVINE IN TEMPERATURE

Kazalec prikazuje gibanje povprečnih letnih temperatur zraka 
in letnih količin padavin v izbranih krajih v Sloveniji v letih od 
1992 do 2002.

Slika 9-1: Povprečna temperatura zraka na posameznih merilnih mestih

Slika 9-2: Povprečna letna količina padavin na posameznih merilnih mestih

CILJ

Redno spremljanje gibanja temperatur in padavin omo-
goča ugotavljanje dolgoročnejših sprememb v okolju, 
priprave na nove razmere in zmanjševanje morebitnih 
negativnih posledic.
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 9-1: Povprečna temperatura zraka na posameznih merilnih mestih
Vir: Urad za meteorologijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Kredarica °C -0,2  -1,1 -0,1 -1,4 -1,9 -0,6 -0,9 -1,0 0,0 -1,0 -0,2 -0,5

Murska Sobota °C 10,9 9,9 11,2 10,1 9,0 9,7 10,1 10,2 11,5 10,5 11,2 10,5

Novo mesto °C 10,8 10,3 11,5 10,3 9,3 10,1 10,6 10,6 12,0 11,1 11,4 11,1

Rateče °C 7,0 6,4 7,6 6,4 5,8 6,7 6,8 6,7 7,6 7,0 7,6 7,0

Ljubljana °C 11,1 10,6 11,8 10,7 9,8 10,8 11,0 11,0 12,2 11,4 11,8 11,6

V obdobju 1992-2003 je bilo najhladnejše leto 1996, najtoplejše 
pa leto 2000. Predvsem v zadnjih dveh desetletjih je na ozemlju 
Slovenije opazno naraščanje povprečne temperature, pogosteje 
kot v preteklosti so najtoplejša leta in najtoplejši meseci. Leta 
2003 smo imeli izjemno vroče in sušno poletje. Naraščanje 
temperature ni po vsej državi enako, obstajajo pomembne raz-
like med pokrajinami, najmanjše naraščanje opažamo ob obali. 
Naraščanje povprečne temperature je opazno tudi v globalnem 
merilu in v Evropi, prav tako kopičenje nadpovprečno toplih let in 
mesecev v zadnjih petindvajsetih letih. 
Z večjimi in pomembnejšimi razlikami kot pri povprečni tempera-
turi se srečujemo v Sloveniji pri padavinah. Razlike med regijami 
so zelo velike, saj v Julijcih povprečne letne padavine dosegajo 
na posameznih območjih 3500 mm, proti vzhodu padavine 
hitro pojemajo. Na skrajnem vzhodu Prekmurja je letno povpre-
čje pod 800 mm. Leta 2000 je na Kredarici v obravnavanem 
dvanajstletnem obdobju 1992–2003 padlo največ padavin, 
v Prekmurju pa najmanj. Tudi med leti so na isti postaji velike 
razlike. Na obali opažamo, da količina padavin v zadnjih petde-

setih letih upada. Podobno je v Zgornjesavski dolini, v Posočju 
opažamo ponovni rahel porast, na Kredarici pa je bilo obdobje 
z manj padavinami v drugi polovici šestdesetih let in v začetku 
sedemdesetih. Količina padavin v Prekmurju ne upada izrazito, 
vsaj količina letnih padavin ne. Več preglavic kot variabilnost let-
nih padavin nam povzročajo odstopanja od povprečja v krajših 
časovnih intervalih, kot so nekajdnevna obdobja, meseci ali letni 
časi. Posledice večjih odstopanj padavin od običajnih vrednosti 
se lahko kažejo kot suša, poplave, plazenje zemljišča. Za hu-
dourniške poplave so dovolj že kratkotrajni zelo intenzivni nalivi. 
Zelo verjetno je prav na območjih, ki so povezana s posledicami 
variabilnosti padavin, naša ranljivost na klimatske spremembe 
največja. Tudi v Evropi so glede padavin najbolj zaskrbljeni nad 
ekstremnimi pojavi, to so suše in intenzivni kratkotrajni nalivi ter 
obilne večdnevne padavine. V zadnjih letih je bilo več odmevnih 
primerov vseh treh naštetih ekstremnih pojavov, naredili so veliko 
gospodarsko škodo, največjo med njimi verjetno poplave v sred-
nji Evropi avgusta 2002.
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Podatki za Slovenijo

Vir podatkov je Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za me-
teorologijo.

Natančnost meritev in kakovost podatkov ustreza priporočilom Sve-
tovne meteorološke organizacije.

Kredarica je reprezentativna za razmere v visokogorju, Rateče so 
merilna postaja, kjer so razmere v okolici merilnega mesta že več 
desetletij nespremenjene. Ta postaja je reprezentativna za do-
linski svet severne Slovenije. Murska Sobota opisuje razmere v 
ravninskem svetu severovzhodne Slovenije, kjer je celinska nota 
podnebja v Sloveniji najbolj izražena. Novo mesto je značilen pred-
stavnik klimatskih razmer na Dolenjskem. Okolica merilnega mesta 
v Ljubljani se je v zadnjih desetletjih močno spreminjala, kljub temu 
so podatki reprezentativni za klimatske razmere v mestu Ljubljana, ki 

je naša prestolnica in tudi največje slovensko mesto; zavedati pa se 
moramo, da ti podatki niso primerni za opis spreminjanja klimatskih 
razmer na širšem območju ali za ocenjevanje sprememb, ki jih prina-
šajo globalne klimatske spremembe. Temperatura je najbolj odvisna 
od nadmorske višine, zato najbolj izstopajo podatki za Kredarico, 
nižja je tudi temperatura v Ratečah.

Zaradi velike medletne variabilnosti, ki bistveno presega v zadnjih 
desetletjih opaženo gibanje, ni smiselno izpostavljati gibanja na 
podlagi enajstletnega niza, zato so sklepi narejeni na podlagi vseh 
razpoložljivih podatkov v zadnjih petdesetih letih.

Podatki za Evropo

Ocena globalnih gibanj in razmer v Evropi je povzeta po Svetovni 
meteorološki organizaciji.

Preglednica 9-2: Povprečna letna količina padavin na posameznih merilnih mestih
Vir: Urad za meteorologijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Kredarica mm 2066 1802 1769 1680 1951 1800 2157 2376 2573 2230 2093 1623

Murska Sobota mm 689 677 989 924 1026 692 839 772 651 643 754 515

Novo mesto mm 1264 1188 1211 1405 1245 991 1041 1299 827 1051 1379 886

Rateče mm 1483 1446 1327 1129 1597 1195 1401 1579 1891 1440 1458 1651

Ljubljana mm 1433 1177 1407 1423 1446 1230 1359 1501 1363 1328 1288 1091
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10. SPREMINJANJE OBSEGA LEDENIKA

Ledenik je ledena gmota na Zemljinem površju, ki zaradi tež-
nostne sile polzi po pobočjih navzdol. Nastane nad snežno mejo, 
kjer v večletnem povprečju pade več snega, kot se ga stali. Sneg 
postopoma prehaja v led, ki polzi pod snežno mejo vse dotlej, do-
kler ga prevladujoča ablacija ne odtaja. Glavni dejavniki ablacije so 
sončno obsevanje, zračna toplota, padavine in veter. 
Spreminjanje obsega in prostornine ledenika je dober kazalec 
podnebnih sprememb. V zadnjem desetletju je za vse alpske le-
denike značilno zelo hitro umikanje. V Sloveniji sta dva ledenika, 
Triglavski ledenik in Ledenik pod Skuto. Oba sta zaradi svoje 
skrajne jugovzhodne lege in nizke nadmorske višine še posebej 
občutljiva na podnebne spremembe. Zaradi majhnosti sloven-

CILJ

Ledeniki so zelo občutljivi na podnebne spremembe. 
Kolebanje njihove površine in prostornine je zato do-
ber kazalec podnebnih sprememb. S poznavanjem 
podnebnih sprememb si lahko pomagamo pri pripravi 
prilagoditvenih postopkov novim razmeram in zmanj-
ševanju možnih neugodnih posledic (Nacionalni pro-
gram varstva okolja).
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Slika 10-1: Spremembe površine Triglavskega ledenika Slika 10-2: Obseg Triglavskega ledenika v posameznih letih
Vir: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 2002

skih ledenikov je njihovo relativno manjšanje glede na trenutno 
površino in prostornino večje kot pri drugih alpskih ledenikih. 
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Za vse alpske ledenike so značilna podobna kolebanja v zadnjih 
400 letih. Po višku v začetku 17. stoletja so naslednjih 250 let 
ohranili podoben obseg z razmeroma skromnimi spremembami. 
Večina vzhodnoalpskih ledenikov je dosegla naslednji višek 
med letoma 1770 in 1780 ter sredi 19. stoletja. Po letu 1920 je 
opazno stalno umikanje ledenikov. Med posameznimi leti in de-
setletji je prihajalo le do razlik v hitrosti umikanja ledenikov. Krče-
nje Triglavskega ledenika se je stopnjevalo v devetdesetih letih. 

Zaradi vse hitrejšega tanjšanja ledu so se sredi ledenika začele 
pojavljati posamezne skalne grbine, dokler ni ledenik leta 1992 
razpadel na dva povsem ločena dela. Krčenje in razpadanje Tri-
glavskega ledenika se nadaljuje, do zastoja tega procesa pride 
le v letih z nadpovprečno snežno odejo v pozni pomladi. 
Podobna gibanja so značilna za vse alpske ledenike. Do razlik v 
hitrosti sprememb prihaja zaradi različne nadmorske višine, lege 
in velikosti ledenikov.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 10-1: Spremembe površine Triglavskega ledenika
Vir: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 2003

enota 1992 1995 1999 2003

površina ledenika ha 4,3 3 1,4 0,7

Vse od leta 1946 izvaja redne letne meritve Triglavskega ledenika in 
Ledenika pod Skuto Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Leta 1946 so bile okoli Triglavskega ledenika določene merilne točke, 
od njih so z merilnim trakom merili razdaljo do ledenika. Na podlagi teh 
meritev so bile izdelane skice ledenika po posameznih letih in ocena 
površine ledenika. Ob umikanju ledenika so nekatere merilne točke 
postale preveč oddaljene, zato so bile v poznejših letih določene 
nove. Lokacije vseh merilnih točk so geodetsko izmerjene, zato je 
mogoče za vsa leta dokaj natančno izračunati površino ledenika. 
Hkrati z meritvami so sodelavci inštituta redno fotografirali ledenik z 
Begunjskega vrha. Te fotografije so poleg meritev odličen vir za rekon-
strukcijo obsega ledenika v preteklih desetletjih. Od leta 1976 poteka 
tudi redno mesečno fotografiranje ledenika z dveh stalnih točk na Kre-

darici. Redne letne meritve se praviloma izvajajo sredi septembra ob 
koncu talilne dobe. V posameznih letih zaradi zgodaj zapadlega snega 
meritev ni bilo moč opraviti. 

Leta 1952, 1995 in 1999 je bil ledenik tudi geodetsko izmerjen. Od 
leta 1999 smo vsako drugo leto organizirali fotogrametrično snemanje 
iz helikopterja, ti posnetki so omogočili izračunavanje sprememb po-
vršine in prostornine med posameznimi leti. 

Leta 1999 in 2001 so bile opravljene georadarske meritve, tako 
imamo na posameznih prerezih podatke o debelini ledu. 

World Glacier Monitoring Service (Svetovna služba opazovanja lede-
nikov) s sedežem v Zürichu zbira podatke o kolebanju ledenikov. Pri 
posameznih ledenikih sega niz podatkov do leta 1894.
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11. DOLŽINA RASTNE DOBE

Dolžina letne rastne dobe pomeni obdobje med dnem, ko 
povprečna dnevna temperatura zraka spomladi preide nad 
temperaturni prag 5 °C, in dnem, ko jeseni spet pade pod to 
vrednost. 
Na splošno velja, da je temperatura zraka 5 °C spodnji tem-
peraturni prag za rast rastlin. Obdobje, ko je povprečna tem-
peratura zraka višja od temperaturnega praga, pomeni dolžino 
letnega vegetacijskega obdobja. Tako določen temperaturni 
prag služi tudi kot eden od pogojev za klasifikacijo agroeko-
loških con. 

Slika 11-1: Spremembe povprečne dolžine letne rastne dobe posameznih krajev v Sloveniji
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CILJ

Dolžina letne rastne dobe kot eden od kazalcev pod-
nebnih sprememb in njene spremembe v prostoru in 
času nam omogočajo oceno vpliva spreminjajočega 
podnebja na razvoj rastlin in njenega okolja. S tem 
kazalcem si lahko pomagamo tudi pri pripravi prilago-
ditvenih postopkov novim razmeram in zmanjševanju 
možnih posledic (Nacionalni program varstva okolja).

Slika 11-2: Spremembe dolžine letne rastne dobe v Ljubljani
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Dvig povprečne temperature zraka in povečana pogostnost dni 
s temperaturo nad vegetacijskim pragom vpliva na podaljševanje 
dolžine letne rastne dobe. Dolžina letne rastne dobe ima ne-
homogen značaj z močnim sipanjem v obravnavanem obdobju 
(1961–2003). Drseče 5-letno povprečje kaže rahlo ciklično 
nihanje. Zadnji cikel drsečih 5-letnih povprečij nakazuje na po-
daljševanje trajanja letnega rastnega obdobja od devetdesetih 
let dalje, na kar opozarja tudi primerjava povprečja 1961–1990 
s povprečjem 1991–2003.   
Prilagajanje spremenjeni dolžini rastnega obdobja se kaže v po-
stopnih spremembah kmetijske tehnologije, ki je zaradi narave 

kmetijske pridelave dolgotrajen proces. Pri uvajanju novih tehno-
logij v kmetijsko prakso bo nujno upoštevati okoljske dejavnike, 
zakonitosti varovanja okolja in podporne informacijske sisteme 
(agrometeorološke podatke). V skladu z Nacionalnim progra-
mom varstva okolja bo za zmanjšanje pritiska spremembe rastne 
dobe (vpeljava novih sort) treba dograditi pravne in ekonomske 
instrumente varovanja okolja (biodiverziteta, trajnostni razvoj), 
izpolnjevati sprejete mednarodne konvencije (konvencija o pod-
nebnih spremembah), okrepiti nadzor nad viri ogrožanja okolja, 
povečati okoljsko zavest in znanje o okoljski problematiki ter 
spodbujati sonaravno obliko kmetovanja. 

Vir izvorne zbirke podatkov je Arhiv meteoroloških podatkov, Agencija 
Republike Slovenije za okolje. 

Za prikaz letne dolžine rastne dobe v Sloveniji smo analizirali povpre-
čne dnevne temperature zraka na 7 meteoroloških postajah za ob-
dobje 1961–2003 (postaje: Rateče, Bilje, Slap pri Vipavi, Ljubljana, 
Novo mesto, Maribor, Murska Sobota). 

Kriteriji za izračun dolžine letnega rastnega obdobja so povzeti 
po CCL/CLIVAR (Working group on Climate change Detection, 
European Climate Assessment & Datasets), ki označujejo dolžino 

letnega rastnega obdobja kot kazalec podnebnih sprememb, št. 
143, (www.knmi.nl/samenw/eca). Dolžina letnega rastnega obdobja 
pomeni število dni med spomladanskim in jesenskim temperaturnim 
pragom. Temperaturni prag je presežen, ko je spomladi vsaj 6 dni za-
poredoma povprečna dnevna temperatura zraka višja, jeseni pa nižja 
od 5 °C. Za podnebne razmere v Sloveniji smo dopolnili spomladanski 
pogoj tako, da spomladanski temperaturni prag nastopi, ko je spo-
mladi zadnjič izpolnjen pogoj 6 ali več zaporednih dni s temperaturo, 
višjo od 5 °C. S tem so izločene vsaj 6 dni trajajoče zgodnje zimske 
otoplitve. 

PODATKI IN VIRI

Preglednica 11-1: Spremembe povprečne dolžine letne rastne dobe posameznih krajev v Sloveniji
Vir: Arhiv meteoroloških podatkov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

dolžina rastne dobe v obdobju enota Ljubljana Novo mesto Bilje Slap pri Vipavi Murska Sobota Maribor Rateče

1961–1990 število dni 243 238 278 276 237 243 187

1991–2003 število dni 252 248 283 287 237 244 194
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Preglednica 11-2: Spremembe dolžine letne rastne dobe v Ljubljani
Vir: Arhiv meteoroloških podatkov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004 

enota 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

dolžina rastne dobe število dni 279 227 249 256 243 226 268 243 235 234 247 270 216

enota 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

dolžina rastne dobe število dni 226 265 239 278 255 246 222 246 222 237 235 210 243

enota 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

dolžina rastne dobe število dni 224 228 252 260 237 284 222 275 231 246 249 230 261

enota 2000 2001 2002 2003

dolžina rastne dobe število dni 284 246 280 237

Vir izvorne zbirke podatkov je Arhiv meteoroloških podatkov, Agencija 
Republike Slovenije za okolje. 

Za prikaz letne dolžine rastne dobe v Sloveniji smo analizirali povpre-
čne dnevne temperature zraka na 7 meteoroloških postajah za ob-
dobje 1961–2003 (postaje: Rateče, Bilje, Slap pri Vipavi, Ljubljana, 
Novo mesto, Maribor, Murska Sobota). 

Kriteriji za izračun dolžine letnega rastnega obdobja so povzeti 
po CCL/CLIVAR (Working group on Climate change Detection, 
European Climate Assessment & Datasets), ki označujejo dolžino 

letnega rastnega obdobja kot kazalec podnebnih sprememb, št. 
143, (www.knmi.nl/samenw/eca). Dolžina letnega rastnega obdobja 
pomeni število dni med spomladanskim in jesenskim temperaturnim 
pragom. Temperaturni prag je presežen, ko je spomladi vsaj 6 dni za-
poredoma povprečna dnevna temperatura zraka višja, jeseni pa nižja 
od 5 °C. Za podnebne razmere v Sloveniji smo dopolnili spomladanski 
pogoj tako, da spomladanski temperaturni prag nastopi, ko je spo-
mladi zadnjič izpolnjen pogoj 6 ali več zaporednih dni s temperaturo, 
višjo od 5 °C. S tem so izločene vsaj 6 dni trajajoče zgodnje zimske 
otoplitve. 
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Na kakovost zraka močno vpliva zgorevanje fosilnih goriv, iz-
hlapevanje hlapnih organskih spojin ter njihove fotokemijske 
reakcije z drugimi onesnaževali v atmosferi. Onesnaževala so 
lahko biogenega (emisije iz gozdov, morja, delujočih vulkanov 
ipd.) ali antropogenega (industrija, promet, termoelektrarne 
ipd.) izvora. Del onesnaženosti je tudi posledica daljinskega 
transporta onesnaževal na velike razdalje prek meja, kar velja 
predvsem za ozon in delce. Kljub temu, da se emisije one-
snaževal zmanjšujejo, onesnaženost zraka še vedno škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi, na ekosisteme in povzroča poškodbe na 
materialih. Največji delež emisij pri tem pripada energetskemu 
sektorju in prometu, kar je pokazala tudi ocena onesnaženosti 
zunanjega zraka v Sloveniji, opravljena na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje leta 2003 (Ocena onesnaženosti zuna-
njega zraka). Ta kaže, da na kakovost zraka v Sloveniji vpliva 
predvsem onesnaženost z žveplovim dioksidom, dušikovimi 
oksidi in delci (PM10). Pri tem ne gre zanemariti onesnaženja 
zraka s prizemnim ozonom, ki se od drugih onesnaževal v 
ozračju razlikuje predvsem po kemizaciji nastanka. Prizemni 
ozon namreč ne emitira, temveč nastaja pri fotokemijskih 
reakcijah v interakciji z drugimi onesnaževali v atmosferi. Pro-
blematičen je tudi transport ozona na velike razdalje prek meja, 
predvsem iz Italije. 
Kazalci kakovosti zraka, ki so predmet tega poročila, vključu-
jejo obremenitve (emisije) in stanje (kakovost zraka). Emisije 
obravnavajo predvsem količinski prikaz, porazdeljenost po 
sektorjih ter spreminjanje gibanja onesnaženosti. Podatki, ki 
se nanašajo na kakovost zraka, so pridobljeni iz merilne mreže 
onesnaženosti zunanjega zraka, ki jo vodi Agencija Republike 
Slovenije za okolje in se nanašajo na število prekoračitev mej-
nih vrednosti onesnaževal, ki so se v »Oceni onesnaženosti zu-
nanjega zraka v Sloveniji« izkazala kot problematična (žveplov 
dioksid, dušikovi oksidi, delci - PM10). 

41
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CILJ

Cilj je zmanjšanje emisij SO2 do ciljne vrednosti 
27.000 ton, kot to zahteva Protokol o zmanjšanju za-
kisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Di-
rektiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v 
zrak za določene snovi (NEC direktiva). Obvladovanje 
in zmanjševanje emisij v zrak je tudi cilj Nacionalnega 
programa varstva okolja.

12. EMISIJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA

Kazalec prikazuje gibanje količin skupne emisije žveplovega di-
oksida (SO

2
) v Sloveniji ter glavne kategorije virov. Izračunane 

so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki 
temelji na metodologiji CORINAIR. Emisije so prikazane v ča-
sovni seriji od leta 1990 do 2002.

Slika 12-1: Letne emisije SO2 v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
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Slika 12-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam SO2 v Sloveniji leta 2002
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Emisije SO
2
 v Sloveniji so se zmanjšale za 64 % glede na leto 

1990. To zmanjšanje gre pripisati začetku obratovanja razžvep-
ljevalne naprave na bloku 4 TE Šoštanj ter uvajanju zemeljskega 
plina in tekočih goriv z nižjim deležem žvepla.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 12-1: Letne emisije SO2 v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

enota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 cilj 2010

emisije SO
2

1000 t 196 180 186 183 177 125 112 118 123 104 98 69 71 27

emisije SO
2

indeks (1990 = 100) 100 92 95 93 90 64 57 60 63 53 50 35 36 14

Preglednica 12-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam SO2 v Sloveniji leta 2002
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

enota energetika industrijske kotlovnice tehnološki procesi mala kurišča promet skupaj

emisije SO
2

1000 t 58 6 3 4 1 71

delež sektorjev % 81 8 4 6 1 100

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki jo 
vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je postavljena na pod-
lagi ocen emisij, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, 
industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih 
faktorjev.
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13. EMISIJE DUŠIKOVIH OKSIDOV

Kazalec prikazuje gibanje količin skupnih emisij dušikovih oksi-
dov (NO

x
) v Sloveniji in glavne kategorije virov. Izračunane so po 

metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji 
na metodologiji CORINAIR. Emisije so prikazane v časovni seriji 
od leta 1990 do 2002.

Slika 13-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam NOx v Sloveniji leta 2002 
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004
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Slika 13-1: Letne emisije NOx v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004
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CILJ

Cilj je zmanjšanje emisij NOx do ciljne vrednosti 
45.000 ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju 
zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Di-
rektiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v 
zrak za določene snovi (NEC direktiva). Obvladovanje 
in zmanjševanje emisij v zrak je tudi cilj Nacionalnega 
programa varstva okolja.
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Emisije NO
x
 v Sloveniji so se leta 2002 zmanjšale za dobrih 9 % 

v primerjavi z letom 1990. To zmanjšanje je posledica povečanja 
deleža vozil z vgrajenim katalizatorjem. Cestni promet z 58-od-
stotnim deležem emisij NO

x
 ostaja glavni vir onesnaženosti.

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki jo 
vodi  Agencija Republike Slovenije za okolje, je postavljena na pod-
lagi ocen emisij, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, 
industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih 
faktorjev.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 13-1: Letne emisije NOx v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

enota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 cilj 2010

emisije NO
x

1000 t 63 58 58 63 66 67 70 71 64 58 58 57 58 45

emisije NO
x

indeks (1990 = 100) 100 91 92 99 104 105 111 111 100 92 91 90 91 71

Slika 13-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam NOx v Sloveniji leta 2002 
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

enota energetika industrijske kotlovnice mala kurišča cestni promet ostali promet skupaj

emisije NO
x

1000 t 17,10 3,39 2,70 33,88 0,51 57,60

delež sektorjev % 30 6 5 58 1 100
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14. EMISIJE AMONIAKA

Kazalec prikazuje gibanje količin skupnih emisij amoniaka 
(NH

3
) v Sloveniji. Izračunane so po metodologiji za izdelavo 

Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORI-
NAIR. Emisije so prikazane v časovni seriji od leta 1990 do 
2002.

CILJ

Zmanjšanje emisij do ciljne vrednosti 20.000 ton za-
htevata Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofika-
cije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij v zrak za določene 
snovi (NEC direktiva). Obvladovanje in zmanjševanje 
emisij v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa var-
stva okolja.

Slika 14-1: Letne emisije NH3 za Slovenijo in ciljna vrednost za leto 2010
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004
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Preglednica 14-1: Letne emisije NH3 za Slovenijo in ciljna vrednost za leto 2010
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

enota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 cilj 2010

emisije NH
3

1000 t 24 23 23 23 22 22 22 19 20 20 19 19 19 20

emisije NH
3

indeks (1990 = 100) 100 97 97 95 91 89 89 80 81 81 80 78 80 83

Emisije NH
3
 izhajajo predvsem iz kmetijstva. Od leta 1990 do 

2002 so se zmanjšale za 20 %. To zmanjšanje gre pripisati 
zmanjšanju števila glav živine. 
Leta 2002 so bile emisije NH

3
 za 3 % nižje od predvidene ciljne 

tirnice, ki vodi k ciljni vrednosti emisij za Slovenijo (20.000 ton).

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki se 
vodi na Agenciji Republike Slovenije za okolje, je postavljena na pod-
lagi ocen emisij, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, 
industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih 
faktorjev.

PODATKI IN VIRI

3_zrak   46 11/24/04, 2:44:53 PM



47
Z

R
A

K

15. EMISIJE NEMETANSKIH HLAPNIH 
             OGLJIKOVODIKOV

Kazalec prikazuje gibanje količin skupnih emisij nemetanskih 
hlapnih ogljikovodikov (NMVOC) v Sloveniji in glavne kategorije 
virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emi-
sijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Emisije 
so prikazane v časovni seriji od leta 1990 do 2002.
Za leta 2000, 2001 in 2002 je kot vir emisij NMVOC upoš-
tevano tudi kurjenje lesa, lesnih odpadkov in biomase, zato 
vrednosti niso neposredno primerljive s podatki za predhodna 
leta. 

CILJ

Glavni namen tega kazalca je, da prikaže emisije 
NMVOC in zmanjševanje emisij do ciljne vrednosti 
40.000 ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju 
zakisljevanja, evtrofikacije in  prizemnega ozona ter 
Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva). Ob-
vladovanje in zmanjševanje emisij v zrak je tudi cilj 
Nacionalnega programa varstva okolja.

Slika 15-1: Letne emisije nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
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Slika 15-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji leta 2002
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PODATKI IN VIRI

Slika 15-1: Letne emisije nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

enota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 cilj 2010

emisije NMVOC 1000 t 42 41 40 42 44 44 49 48 42 40 51 49 48 40

emisije NMVOC indeks (1990 = 100) 100 97 94 100 103 104 115 112 100 95 124 122 114 94

Slika 15-2: Prispevek sektorjev k skupnim emisijam nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji leta 2002
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004

  energetika
ubežne 
emisije

industrijske 
kotlovnice

tehnološki 
procesi mala kurišča

uporaba 
topil

cestni 
promet drugi promet

emisije NMVOC 1000 t 1,73 5,38 1,32 4,52 9,36 11,16 14,95 0,06

delež sektorjev % 4 11 3 9 19 23 31 0

Izračunane emisije NMVOC presegajo zastavljeno ciljno vred-
nost. Povečane emisije od leta 2000 naprej, kot jih kaže slika 
15-1, so posledica spremenjene metodologije izračunavanja 
emisij. Pri sektorjih energetika, industrijske kotlovnice in mala 

kurišča je bilo namreč dodatno upoštevano kurjenje lesa, lesnih 
odpadkov in biomase, ki je pomemben vir emisij nemetanskih 
hlapnih ogljikovodikov.

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki jo 
vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je postavljena na pod-
lagi ocen emisij, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, 
industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih 
faktorjev.
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16. ONESNAŽENOST ZRAKA   
   Z ŽVEPLOVIM DIOKSIDOM

Glavni viri emisije žveplovega dioksida (SO
2
) so velike termoe-

lektrarne in toplarne, v urbanih območjih pa tudi manjše kotlov-
nice, ki uporabljajo za gorivo premog. SO

2
 nastaja tudi pri ne-

katerih proizvodnih procesih v industriji (npr. tovarne celuloze).
Kazalec prikazuje pogostost prekoračitev mejne urne vrednosti 
koncentracije žveplovega dioksida - SO

2
 (350 µg/m3) in pogo-

stost prekoračitev mejne 24-urne vrednosti koncentracije (125 
µg/m3) v najbolj obremenjenih krajih v Sloveniji za posamezno 
leto.

CILJ

Cilj je zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka z 
SO2, kot to določata Uredba o žveplovem dioksidu, du-
šikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. 
l. RS, št. 52/02) ter direktiva  1999/30/ES. V skladu z 
veljavno zakonodajo sme povprečna dnevna koncen-
tracija SO2 preseči vrednost 125 µg/m3 največ trikrat 
v koledarskem letu, povprečna urna koncentracija pa 
dovoljeno urno vrednost največ 24-krat v koledarskem 
letu. Ker dovoljena urna vrednost po uredbi posto-
poma doseže ciljno mejno vrednost 350 µg/m3 leta 
2005, prikazuje kazalec zaradi primerjave s prejšnjimi 
leti kar preseganja te ciljne mejne vrednosti. Zmanjše-
vanje onesnaženosti zunanjega zraka z SO2 je tudi cilj 
Nacionalnega programa varstva okolja.

Slika 16-1: Število ur s preseženo mejno povprečno urno vrednostjo koncentracije SO2 – 350 µg/m3 v slovenskih krajih
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Iz slik 16-1, 16-2 je razvidno, da smo na nekaterih urbanih ob-
močjih Slovenije že dosegli zahtevane norme. Izjema je zlasti 
Šoštanj, kjer je merilno mesto pod vplivom emisij iz TE Šoštanj. 
Tu so dovoljene prekoračitve zakonsko postavljene mejne urne 
in dnevne vrednosti močno presežene. Dovoljene prekoračitve 
so občasno nekoliko presežene tudi v Zasavju, ki ima zelo ne-
ugodno lego in kjer je poleg lokalnih virov emisij zaznaven tudi 
vpliv emisij TE Trbovlje. Problem v Šoštanju se rešuje, saj so v 
TE Šoštanj na blokih 4 in 5 zgradili razžvepljevalni napravi, ki že 
obratujeta. V sanacijskem programu je predvidena priključitev 

blokov 1, 2 in 3 na delujoči napravi. Dela že potekajo. Tudi v 
drugih državah EU kažeta obravnavana kazalca upadanje.
Slovenija je v skladu s „Predhodno oceno onesnaženosti zuna-
njega zraka” razdeljena na območja z različnimi ravnmi onesna-
ženosti. Najslabša kakovost zraka glede onesnaženosti z SO

2
 je 

na območju termoelektraren Šoštanj in Trbovlje, kjer izmerjene 
vrednosti kažejo preseganje vsote mejne vrednosti in tudi spre-
jemljivega preseganja. Zato je to območje uvrščeno v najslabši 
kakovostni razred.

Slika 16-2: Število dni s preseženo mejno povprečno dnevno vrednostjo koncentracije SO2 – 125 µg/m3, ki je lahko presežena največ 
trikrat v koledarskem letu
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Preglednica 16-2: Število dni s preseženo mejno povprečno dnevno vrednostjo koncentracije SO2 – 125 µg/m3 v slovenskih krajih
Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka (ANAS), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana število dni 38 28 2 3 1 1 1 0 0 0 0

Maribor število dni 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Celje število dni 50 36 18 8 0 4 0 0 2 0 0

Trbovlje število dni 59 53 25 21 7 8 4 3 1 2 1

Zagorje število dni 61 48 28 14 6 0 5 4 3 3 1

Hrastnik število dni 50 28 4 4 3 4 0 2 1 1 5

Velenje število dni 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0

Šoštanj število dni 41 37 25 14 22 17 34 30 44 52 29

Topolšica število dni 29 30 12 1 1 2 5 6 4 0 1

Podatki za Slovenijo so vzeti iz Zbirke podatkov avtomatskih meritev kakovosti 
zraka (ANAS), Urada za monitoring, Agencije Republike Slovenije za okolje in 
Zbirke podatkov meritev TE Šoštanj, ki smo jih pridobili od Elektroinštituta Milan 
Vidmar v Ljubljani. Ažuriranje zbirke poteka mesečno, podatki so dokončno na 
voljo šele po letnem pregledu.

Informacije o merilnih mestih avtomatske mreže ANAS:

Ljubljana ima dve merilni mesti za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka z 
SO

2
 – Figovec in Bežigrad. Na merilnem mestu Figovec so bile opravljene za-

dnje meritve leta 2001. Konec leta 2001 je bilo to merilno mesto ukinjeno. Za 
vpliv na zdravje večine prebivalcev mesta Ljubljane je namreč reprezentativno 
merilno mesto Bežigrad. Merilno mesto v Mariboru je postavljeno tik ob voznem 
pasu ceste v centru mesta, nedaleč od križišča. Temu ustrezno zajema zrak, 
onesnažen zaradi prometa. Ker promet ni vir žveplovega dioksida, je merilno 

mesto reprezentativno tudi za širše območje mesta. V Celju potekajo meritve 
v bolnišničnem kompleksu na obrobnem delu centra mesta. Merilno mesto je 
reprezentativno za širše območje mesta. Merilni mesti v Trbovljah in Zagorju sta 
v ožjem mestnem središču v bližini cest, merilno mesto v Hrastniku pa ni pod 
neposrednim vplivom emisij iz prometa. Vsa tri merilna mesta so reprezentativna 
za omenjena mestna območja.

Informacije o merilnih mestih avtomatske mreže termoelektrarne Šoštanj:

Merilno mesto Šoštanj leži vzhodno od mesta in je ob jugozahodnem vetru iz-
postavljeno vplivu emisije iz nižjih dimnikov TE Šoštanj. Izmerjene koncentracije 
SO2 niso reprezentativne za mestno območje. Merilno mesto v Topolšici je 
reprezentativno za naselje Topolšica. Merilno mesto Velenje je reprezentativno 
za mesto Velenje.

PODATKI IN VIRI
Preglednica 16-1: Število ur s preseženo mejno povprečno urno vrednostjo koncentracije SO2 – 350 µg/m3 v slovenskih krajih
Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka (ANAS), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana število ur 80 51 13 16 32 39 14 14 0 0 0

Maribor število ur 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celje število ur 94 104 22 11 0 4 4 0 1 1 0

Trbovlje število ur 249 162 61 46 17 52 14 18 12 20 10

Zagorje število ur 219 137 71 22 31 48 38 49 15 25 15

Hrastnik število ur 110 82 24 14 23 58 24 40 11 14 43

Velenje število ur 38 27 16 0 2 3 6 13 6 0 1

Šoštanj število ur 324 318 218 131 175 127 289 249 324 334 228

Topolšica število ur 209 194 83 9 26 38 62 33 47 2 13
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17. ONESNAŽENOST ZRAKA
      Z DUŠIKOVIM DIOKSIDOM

Dušikovi oksidi imajo pomembno vlogo pri pojavih onesnaže-
nosti zraka, kot so zakisljevanje, evtrofikacija in fotokemični 
smog. Glavni vir dušikovih oksidov je v urbanih območjih pro-
met. Sicer pa so koncentracije NO

2
 odvisne tudi od meteoro-

loških razmer. Pomemben vpliv na količino dušikovih oksidov 
ima ozon.
Kazalec prikazuje pogostost prekoračitev mejnih urnih vred-
nosti dušikovega dioksida - NO

2
 (mejna urna vrednost 200 

µg/m3) in povprečne letne koncentracije NO
2
 (mejna letna 

vrednost 40 µg/m3).

CILJ

Cilj je zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka z 
NO2, kot to določata Uredba o žveplovem dioksidu, du-
šikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. 
l. RS, št. 52/02) ter direktiva 1999/30/ES. V skladu z 
veljavno zakonodajo sme povprečna urna koncentra-
cija NO2 preseči vrednost 200 µg/m3 največ osem-
najstkrat v koledarskem letu. Letna koncentracija NO2 
pa ne sme preseči 40 µg/m3. Zmanjševanje onesnaže-
nosti zunanjega zraka z NO2 je tudi cilj Nacionalnega 
programa varstva okolja.

Slika 17-1: Število ur s preseženo mejno povprečno urno vrednostjo koncentracije NO2 – 200 µg/m3 v slovenskih krajih

Slika 17-2: Povprečna letna koncentracija NO2 (letna mejna vrednost je 40 µg/m3)
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Uveljavljanje obstoječe EU zakonodaje je vodilo k zmanjšanju 
emisij NOx. Največje koncentracije NO

2
 so izmerjene ob pro-

metnih cestah. Z uporabo katalizatorjev v avtomobilih so se 
emisije precej zmanjšale. Iz slike 17-1 je razvidno, da smo na 
urbanih območjih Slovenije že dosegli zahtevane norme, ki se 
tičejo preseganj mejnih urnih vrednosti na posameznih merilnih 
mestih, saj leta 2001 in 2002 teh preseganj ni bilo nikjer. Tudi 
povprečne letne vrednosti NO

2
 (slika 17-2) so v zadnjih letih pod 

mejno vrednostjo in na posameznih merilnih mestih je vidno 
rahlo upadanje. 

Analize meritev vsebnosti NO
2
 v zraku v drugih evropskih državah 

kažejo od leta 1996 za letne vrednosti rahlo upadanje. V urbanih 
območjih so na merilnih mestih večkrat presežene letne mejne 
vrednosti kot pa urne mejne vrednosti.
Slovenija je v skladu s Predhodno oceno onesnaženosti zuna-
njega zraka razdeljena na območja z različnimi ravnmi onesnaže-
nosti. Glede na onesnaženost z NO

2
 so vsa območja Slovenije 

v slabšem kakovostnem razredu, saj meritve (predvsem ob 
cestah) kažejo občasno preseganje mejne vrednosti.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 17-1: Število ur s preseženo mejno povprečno urno vrednostjo koncentracije NO2 – 200 µg/m3 v slovenskih krajih
Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana Figovec število ur 15 21 0 0 0 0 3 2 0 0 0

Maribor število ur 0 3 2 0 0 0 0 0 7 0 0

Celje število ur 5 9 14 6 1 np 0 0 0 0 0

Trbovlje število ur np np np np np 0 0 0 0 0 0

Preglednica 17-2: Povprečna letna koncentracija NO2 (letna mejna vrednost je 40 µg/m3)
Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana Figovec µg/m3 53 50 44 38 39 36 42 49 38 36 np

Maribor µg/m3 54 57 48 39 39 38 39 39 44 38 36

Celje µg/m3 34 41 40 35 33 np 23 28 30 26 24

Trbovlje µg/m3 np np np np np 29 29 26 28 np 28

Podatki za Slovenijo so povzeti iz Zbirke podatkov avtomatskih meritev 
kakovosti zraka (ANAS), Urada za monitoring, Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Ažuriranje zbirke poteka mesečno, podatki so do-
končno na voljo šele po letnem pregledu. 
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18. ONESNAŽENOST ZRAKA Z OZONOM

Kazalec prikazuje število prekoračitev v koledarskem letu s 
preseženo ciljno vrednostjo ozona in število prekoračitev v 
koledarskem letu s preseženo opozorilno vrednostjo ozona. 
Ciljna vrednost je postavljena za leto 2010 po navodilih Sveto-
vne zdravstvene organizacije (Fact Sheet N° 187 WHO’s 1999 
Guidelines for Air Pollution Control). Določi se tako, da se iz 
urnih koncentracij izračuna najvišja povprečna 8-urna drseča 
vrednost za vsak dan. V koledarskem letu ne sme biti več kot 
25 dni, ko najvišja 8-urna koncentracija ozona preseže 120 
µg/m3, izračunano kot povprečje treh let. Opozorilna vrednost 
je definirana kot urna koncentracija, ki je višja od 180 µg/m3. 
Tudi ta vednost je postavljena v skladu z navodili Svetovne 
zdravstvene organizacije za Evropo. Namenjena je zaščiti pre-
bivalstva pred kratkotrajno izpostavljenostjo visokim koncentra-
cijam ozona. Pri tako visoki koncentraciji je potrebno opozoriti 
ljudi. Alarmna vrednost je 240 µg/m3 in je bila v zadnjem dese-
tletju v Sloveniji dosežena le izjemoma.

CILJ

V skladu z Uredbo o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, 
št. 8/03), ki povzema določbe direktive 2002/3/ES, 
je naš cilj, da do leta 2010 v Sloveniji na nobenem 
merilnem mestu ne bo prekoračena niti ciljna niti opo-
zorilna vrednost ozona. Ti dve vrednosti sta določeni 
zaradi varovanja zdravja ljudi pred dolgotrajno izpo-
stavljenostjo visokim koncentracijam. Obvladovanje in 
zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka z ozonom 
je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.

Slika 18-1: Število dni s preseženo ciljno vrednostjo za ozon v slovenskih krajih (najvišja povprečna 8-urna drseča vrednost > 120 µg/m3)
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Ozon v troposferi se razlikuje od nekaterih drugih onesnaže-
val, ker je produkt fotokemičnih reakcij. Predhodniki ozona, 
predvsem dušikovi oksidi in ogljikovodiki, so snovi, iz katerih 
nastane ozon v prej omenjenih fotokemičnih reakcijah. V Slo-
veniji je največji vir predhodnikov ozona promet. Koncentracije 
ozona imajo izrazit letni hod, kar je povezano z nastankom 
ozona, ki zahteva dovolj sončne svetlobe. Poleg tega je po-
memben transport koncentracij ozona prek meja, saj je Pad-
ska nižina eno od območij v Evropi, kjer nastajajo največje 
količine ozona.
Podatki ne izkazujejo jasnega gibanja sprememb. Koncen-
tracije ozona so odvisne od emisij predhodnikov ozona, od 
vremena v pomladnih in poletnih mesecih ter se spreminjajo 
od leta do leta. Leta 2001 je začela delovati obnovljena in raz-
širjena merilna mreža kakovosti zraka, zato bomo čez nekaj let 
lahko gibanje  ocenjevali z več in boljšimi podatki.
Slovenija je razdeljena na območja glede na različne ravni 
onesnaženosti zraka. Glede ozona so vsa območja v najslab-
šem kakovostnem razredu, saj koncentracije povsod, tudi na 
podeželju in v višjih legah, presegajo ciljne vrednosti. Najbolj 
onesnaženo območje je Primorska zaradi transporta ozona iz 
Padske nižine.

Slika 18-2: Število dni s preseženo ciljno vrednostjo za ozon 
(najvišja urna vrednost > 180 µg/m3) v slovenskih krajih
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Preglednica 18-2: Število dni s preseženo ciljno vrednostjo za ozon (najvišja urna vrednost > 180 µg/m3) v slovenskih krajih
Vir: Zbirka podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka (ANAS), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana število dni 4 20 7 2 0 3 1 4

Maribor število dni np np 0 0 0 0 0 0

Celje število dni np np 1 0 0 0 3 0

Velenje število dni np np 0 0 1 0 0 1

Nova Gorica število dni np np np np np np np 26

Trbovlje število dni np np np 0 0 0 np 0

Hrastnik število dni np np 0 2 0 2 0 0

PODATKI IN VIRI

Preglednica 18-1: Število dni s preseženo ciljno vrednostjo za ozon v slovenskih krajih (najvišja povprečna 8-urna drseča vrednost > 
120 µg/m3)
Vir: Zbirka podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka (ANAS), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana število dni 11 40 30 20 20 49 40 25

Maribor število dni np np 1 4 0 6 3 4

Celje število dni np np 16 29 8 28 34 33

Velenje število dni np np 0 17 11 12 1 57

Nova Gorica število dni np np np np np np np 36

Trbovlje število dni np np np 13 6 13 np 9

Hrastnik število dni np np 11 37 13 32 0 21

Razen merilnega mesta Velenje, ki dobiva podatke iz merilne mreže 
EIS TE Šoštanj, so vsi podatki vzeti iz Zbirke podatkov avtomatskih me-
ritev kakovosti zraka (ANAS), Urada za monitoring, Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Podatki z različnih merilnih mest niso neposredno 
primerljivi zaradi različnih tipov lokacij glede na vpliv virov onesnaže-
nja. Merilna mesta Ljubljana, Celje, Velenje in Nova Gorica niso pod 
direktnim vplivom emisij iz prometa. Merilni mesti Maribor in Trbovlje 
sta locirani ob prometni cesti, tako da ozon reagira z dušikovimi oksidi 
iz izpušnih plinov. Zato so izkazane koncentracije ozona bistveno nižje. 
Merilno mesto Hrastnik je ob robu naselja. Ob zmernem jugozahod-

nem vetru na to mesto seže vpliv dimnih plinov iz Termoelektrarne 
Trbovlje, kar lahko zniža koncentracijo ozona v zunanjem zraku. 

Podatki o koncentracijah ozona so na razpolago že od leta 1992 dalje, 
vendar za manjše število merilnih mest. Večje število merilnih mest je 
na razpolago od leta 2002. 

Zaradi prikaza trenda so preseganja ciljnih in opozorilnih vrednosti pri-
kazana po obstoječi Uredbi o ozonu v zunanjem zraku tudi za pretekla 
leta, saj mejne vrednosti iz prej veljavnih predpisov niso primerljive s 
sedaj veljavnimi ciljnimi in alarmnimi vrednostmi.
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19. ONESNAŽENOST ZRAKA Z DELCI

Kazalec prikazuje število dni v letu, ko sta bili v izbranih bolj obre-
menjenih krajih v Sloveniji preseženi 24-urna mejna koncentracija 
delcev - PM10 (50 µg/m3) in letna mejna vrednost delcev - PM10 
(40 µg/m3).
Delci so mešanica trdnih in tekočih delcev, suspendiranih v 
plinu, in so različne oblike, fizikalne in kemijske sestave. 
Del delcev, ki so prisotni v zraku, nastane kot posledica nepo-
srednih emisij (primarni delci), drugi pa je posledica različnih 
procesov v atmosferi (sekundarni delci). 
Porazdelitev delcev glede na velikost običajno opišemo s tremi 
modalnimi porazdelitvami (trimodal size distribution). Delci v veli-
kostnem razredu med 0,01 in 0,1 µm so v tako imenovanem nu-

CILJ

Cilj je zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka z 
delci, kot to določata Uredba o žveplovem dioksidu, 
dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. 
l. RS, št. 52/02) in direktiva 1999/30/ES. V skladu z ve-
ljavno zakonodajo sta določeni 24-urna mejna koncen-
tracija 50 µg/m3, ki je lahko presežena največ 35-krat v 
koledarskem letu, in letna mejna vrednost 40 µg/m3.

Slika 19-1: Število dni s preseženo dnevno mejno koncentracijo PM10 50 µg/m3, ki je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu

kleacijskem območju, delci med 0,1 in 1 µm v akumulacijskem 
območju, za delce, večje od 1 µm, pa se uporablja izraz grobi 
delci (coarse particles).
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Slika 19-2: Povprečna letna koncentracija (letna mejna vrednost je 40 µg/m3)
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Vsebnost delcev (PM10) v zraku spremlja Agencija Republike 
Slovenije za okolje od marca 2001, ko je bila uvedena nova 
merilna mreža, vzpostavljena s pomočjo sredstev PHARE. 
Delci so velik problem v urbanem okolju, in to ne samo pri nas, 
temveč povsod v Evropi. Kot je razvidno iz slike 19-1, so bile 
leta 2002 24-urne mejne vrednosti več kot 35-krat presežene 
na petih merilnih mestih v Sloveniji. Večinoma so ta locirana na 
prometnih območjih, torej emisije iz prometa močno vplivajo 

PODATKI IN VIRI
Preglednica 19-1: Število dni s preseženo dnevno mejno koncentracijo PM10 50 µg/m3, ki je lahko presežena 
največ 35-krat v koledarskem letu
Vir: Zbirka podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka (ANAS), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana Figovec število dni 86 66 61 31 np

Ljubljana Bežigrad število dni np np np np 47

Maribor število dni np np np np 81

Celje število dni 36 67 65 64 70

Murska Sobota-Rakičan število dni np np np np 38

Nova Gorica število dni np np np np 31

Trbovlje število dni 123 119 110 53 70

Zagorje število dni np np np np 64

Preglednica 19-2: Povprečna letna koncentracija
Vir: Zbirka podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka (ANAS), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilno mesto enota 1998 1999 2000 2001 2002

Ljubljana Figovec µg/m3 41 36 31 31 np

Ljubljana Bežigrad µg/m3 np np np np 40

Maribor µg/m3 np np np np 48

Celje µg/m3 33 36 36 35 44

Murska Sobota-Rakičan µg/m3 np np np np 38

Nova Gorica µg/m3 np np np np 38

Trbovlje µg/m3 48 45 47 39 46

Zagorje µg/m3 np np np np 47

Podatki za Slovenijo so vzeti iz Zbirke podatkov avtomatskih meritev kako-
vosti zraka (ANAS), Urada za monitoring, Agencije Republike Slovenije za 
okolje. Ažuriranje zbirke poteka mesečno, podatki so dokončno na voljo 
šele po letnem pregledu.

Od leta 2002 je pri koncentracijah delcev upoštevan faktor 1,3 v skladu 
z navodilom: Guidance to member states on PM10 monitoring and inter-
comparisons with the reference method, 14. september 2004.

na vsebnost delcev v zraku.
Na podlagi Predhodne ocene onesnaženosti zunanjega zraka z 
delci (PM10) so bila vsa območja Slovenije razvrščena v slabši 
kakovostni razred, saj meritve kažejo občasna preseganja mejne 
vrednosti povsod po Sloveniji. Onesnaženost zunanjega zraka z 
delci tako poleg ozona postaja največji problem pri zagotavljanju 
kakovosti zraka. Še posebno je to pomembno zaradi sinergije 
učinkov delcev in plinastih onesnaževal na zdravje ljudi.
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Vode

Voda kot naravna prvina je pogoj za nastanek in obstoj življenja. 
Količina vode in njena pojavna oblika ter časovna razporeditev 
vplivajo na raznovrstnost naravnih živalskih in rastlinskih vrst 
ter na življenje ljudi, njihovo blaginjo, življenjske vzorce pa tudi 
na človekov odnos do voda in vodnega prostora. Vodni viri so 
zaradi človekove porabe predmet količinskih sprememb, zaradi 
naravnih dejavnikov in raznovrstnega človeškega delovanja pa 
tudi kakovostnih sprememb.
Razpoložljive vode v primerjavi z uporabljeno je v Sloveniji 
veliko, vendar odnos ljudi do voda in vodnega prostora kaže 
na to, da se ne zavedamo vseh posledic svojega ravnanja. 
Ogrožene so vse oblike vodnih virov, tako tekoče in podzemne 
vode kot tudi jezera in morje. Kmetijstvo je glavni razpršeni 
vir onesnaževanja, saj v vode vnaša različna hranila in 
druge nevarne snovi. Poleg te dejavnosti pa so pomembni 
onesnaževalci tudi točkovni viri iz industrije in gospodinjstva, ki 
še nimajo ustrezno urejenega čiščenja odpadnih voda. 
Posledica vseh teh vplivov je slabšanje kakovosti vodnih virov. 
Leta 2002 se je skoraj 30 % ovrednotenih vodotokov v Sloveniji 
še vedno uvrščalo v najslabša dva kakovostna razreda, vendar 
je v zadnjih desetih letih opaziti izboljševanje. Pri podzemnih 
vodah, kot pomembnem viru pitne vode, so bile, predvsem v 
severovzhodni Sloveniji presežene mejne vrednosti pesticidov 
in nitratov. V morju pa so poglaviten problem hranila, klorofil 
in kadmij. Voda v dveh večjih jezerih je v zadnjih letih manj 
onesnažena ter postaja kakovostnejša in bistrejša, kar je 
posledica sanacijskih ukrepov, zlasti ureditve kanalizacije.
Za dolgoročno zaščito in rabo vodnih virov bo morala država 
poskrbeti za najustreznejše gospodarjenje z vodami, tako na 
ekosistemskih kot tudi na ekonomskih temeljih, in upoštevati, 
da je voda odločilni dejavnik za razvoj.

59
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CILJ
Nacionalni program varstva okolja navaja obilje voda 
kot eno največjih primerjalnih prednosti Slovenije in 
odločilni dejavnik za trajnostni razvoj, s katerim mo-
ramo optimalno gospodariti. Tudi eden od ciljev Vodne 
direktive 2000/60/ES je priporočati tolikšno porabo 
vode, da dolgoročno ščiti razpoložljive vodne vire in 
zagotavlja njihovo dobro stanje. Šesti okoljski akcijski 
program EU (2001–2010) je osredotočen na manjšo 
porabo surovin pri proizvodnji oz. zagotavljanje dobrin 
in storitev. Ker med surovine prištevamo tudi vodo, je 
treba spodbujati učinkovitejšo rabo vode po načelu, da 
mora izdatnost prenesti porabo. Za dosego tega cilja 
moramo te ukrepe v vseh vejah gospodarstva izvajati 
tako na nacionalni kot tudi na regionalni in lokalni 
ravni. Po Okvirni vodni direktivi mora biti za učinkovito 
rabo vode upoštevana ekonomska analiza rabe vode 
na nivoju povodij. Prav tako morajo države članice 
upoštevati načelo povračila stroškov javnim službam, 
ki delujejo na področju voda, ter stroškov varstva oko-
lja in vodnih virov.

20. RABA VODNIH VIROV

Kazalec rabe vodnih virov opisuje, kako celotna potrebna količina 
vode v državi obremenjuje razpoložljivo količino vode. Kazalec 
je določen kot razmerje med srednjo celotno letno uporabljeno 
vodo in dolgoletnim povprečjem razpoložljive vode. Uporabnike 
vode združujemo v sektorje, ki so določeni glede na način 
oskrbe z vodo in iz tega izhajajoče evidence: javna oskrba z 
vodo (gospodinjstva in javne ustanove), kmetijstvo (namakanje), 
industrija (industrijski objekti, zdravilišča), energetika (hladilna 
voda v termoelektrarnah in nuklearni elektrarni).

Slika 20-1: Raba vodnih virov po sektorjih glede na razpoložljivo 
količino v Sloveniji 
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Slika 20-3: Struktura rabe vode po sektorjih v Sloveniji leta 2002 
in v Evropi leta 1999

100%

80%

60%

40%

20%

0
Slovenija (2002) Evropa (1999)

ra
ba

 v
od

e 
(%

)

ostalo

kmetijstvo

industrija

javna vodooskrba

energetika

Slika 20-2: Raba vodnih virov v Sloveniji in evropskih regijah
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Vrednost kazalca rabe vodnih virov se v obravnavanem 
obdobju (1997–2002) skoraj ne spreminja, saj je 
razpoložljive vode v Sloveniji v primerjavi z uporabljeno 
veliko. Delež uporabljene vode je znašal 2,5 %. Največji 
porabnik vode v tem obdobju je bila energetika s 70,9 
%. Industrija in javna oskrba z vodo sta porabili 28,4 % 
vse uporabljene vode, najnižji delež, 0,7 %, je porabilo 
kmetijstvo. Zaradi zmanjševanja razpoložljivih letnih količin 

vode in presežka padavin v letnih obdobjih, neugodnih 
za rabo v posameznih sektorjih (domnevno kot posledica 
podnebnih sprememb), lahko v prihodnje predvidevamo 
povečevanje deleža uporabljene vode. Po letno uporabljeni 
vodi se med evropskimi državami Slovenija uvršča med 
države z najmanjšo rabo vode, manjšo imajo le še države 
severne Evrope.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 20-1: Raba vodnih virov po sektorjih glede na 
razpoložljivo količino v Sloveniji 
Vir: Banka hidroloških podatkov, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, 2002; Statistični urad Republike Slovenije, 2003; Zbirka vodna 
povračila, takse in koncesije, Agencija Republike Slovenije za okolje, 
2003.

sektor enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002

energetika % 1,72 1,73 1,7 1,75 1,75 1,75

industrija % 0,43 0,43 0,43 0,43 0,38 0,39

javna oskrba z vodo % 0,30 0,3 0,3 0,31 0,31 0,31

kmetijstvo % 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02

skupaj % 2,46 2,47 2,45 2,5 2,47 2,46

Preglednica 20-3: Struktura rabe vode po sektorjih v Sloveniji 
leta 2002 in v Evropi leta 1999
Vir: podatki za Slovenijo: Banka hidroloških podatkov, Agencija Repu-
blike Slovenije za okolje, 2002; Statistični urad Republike Slovenije, 
2003; Zbirka vodna povračila, takse in koncesije, Agencija Republike 
Slovenije za okolje, 2003; podatki za Evropo: Water Exploitation, Indi-
cator Fact Sheet. European Environment Agency, 2002.

sektor enota Slovenija (2002) Evropa (1999)

energetika % 70,93 29

javna vodooskrba % 12,55 19

industrija % 15,86 11

kmetijstvo % 0,66 35

ostalo % 0 6

Preglednica 20-2: Raba vodnih virov v Sloveniji in evropskih regijah
Vir: podatki za Slovenijo: Banka hidroloških podatkov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2002; Statistični urad Republike Slovenije, 2002; 
Zbirka vodna povračila, takse in koncesije, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003; podatki za Evropo: Water Exploitation, Indicator Fact 
Sheet. European Environment Agency, 2002

enota
Slovenija (povprečje 

1997–2002)
severna Evropa 

(1995)
srednja Evropa 

(1997)
nove članice + Romu-

nija (1997)
južna Evropa 

(1997)

raba vodnih virov % 2,47 0,88 11,8 12,1 23,5
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Podatki za Slovenijo

Dolgoletna povprečna količina razpoložljive vode (Q; v m3/s) v Slove-
niji v obdobju 1961–2000 je 32 147 mio m3 na leto. Določena je kot 
srednja vrednost letnih količin Q = O + I , pri čemer je:

— O (odtok) je povprečna letna količina vode, ki odteče iz države 

— I (izguba) je povprečna letna količina vode, ki v letnem ciklu ne od-
teče iz države, ali se ne vrne v vodni krog na mesto odvzema in v od-
toku O ni upoštevana

Tako določena povprečna letna količina razpoložljive vode (Q) je zaradi 
zanemarljivih izgub primerljiva z razpoložljivo količino vode, ki jo do-
ločimo po bilančni metodi (Q = P (padavine) – E (evapotranspiracija) 
+ D (dotok v državo). 

Podatki o dolgoletni povprečni količini razpoložljive vode izhajajo iz 
državnega monitoringa za meritve, opazovanje in določanje temeljnih 
hidroloških parametrov (Agencija Republike Slovenije za okolje). Po-
datki o vodostajih se spremljajo kontinuirano (urne, dnevne vrednosti) 
in omogočajo določanje urnih in dnevnih pretokov. Hidrometrične me-
ritve v profilih se izvajajo v skladu z mednarodnimi standardi praviloma 
6-krat na leto; spremljajo se temeljni hidrološki parametri (količina 
vode, njena prostorska in časovna razporeditev), vodni režim, opo-
zarja se pred nevarnostjo izjemnih hidroloških pojavov itd. V skladu 
z mednarodnimi hidrološkimi standardi (WMO) in konkretnimi razme-
rami pokrivajo vodomerne postaje okoli 18.000 km2 ozemlja države. 
V povprečju pokriva ena vodomerna postaja okoli 120 km2 ozemlja. 
Zbiranje in urejanje podatkov za državo zahteva ocene za območja, 
ki jih vodomerne postaje ne zajamejo (približno 1800 km2 oz. 10 % 
ozemlja Slovenije).

Ocenjujemo, da podatki o pretokih lahko odstopajo od dejanskih 
vrednosti za +/–5 %. Slabost ocene podatka o povprečni letni količini 
razpoložljive vode za državo kot celoto izhaja tudi iz tega, da vodo-
merne postaje ne zajemajo vsega ozemlja in da zato za del ozemlja 
količino le ocenimo. 

Kakovost ocenjenega podatka za ozemlje brez vodomerne postaje ni 
znana. Podatki o pretokih na vodomernih postajah niso primerjani in 
usklajeni z meteorološkimi podatki o padavinah in evapotranspiraciji.

Podatki o pretokih se hranijo v Banki hidroloških podatkov (BHP) na 
Agenciji RS za okolje kot srednji dnevni pretoki v kubičnih metrih na 
sekundo (m3/s). 

Podatki o uporabi vode izhajajo iz dveh virov: iz statističnih evidenc 
o porabi vode za namakanje v Sloveniji (Statistični urad Republike 
Slovenije) in iz zbirke Vodna povračila, takse in koncesije (Agencija 
Republike Slovenije za okolje). Podatki iz statističnih evidenc so bili 
zaradi spremenjenega načina vrednotenja nekoliko popravljeni. Zbirka 
Vodna povračila, takse in koncesije nastaja na podlagi priglasitev 
osnov za izračun vodnih povračil na podlagi Zakona o vodah (Ur. l. RS, 
št. 67/02) in Uredbe o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 41/95, 84/97, 
124/00, 110/01). Zavezanci so komunalna podjetja za oskrbo z 
vodo, industrijski objekti in naprave. Podatki v zbirki se nanašajo na 
leta 1997 do 2002. Nova Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. S 
100/02) zavezuje k priglasitvi tudi nekatere druge uporabnike vode. 

Podatki za Evropo

Evropske države, za katere so podatki dosegljivi, so uvrščene v na-
slednje regije: 

— srednja Evropa: Avstrija, Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Luksem-
burg, Nizozemska, Združeno kraljestvo (le Anglija in Wales) 

— severna Evropa: Finska, Islandija, Norveška, Švedska 

— južna Evropa: Francija, Grčija, Italija, Portugalska, Španija 

— nove članice: Češka, Litva, Malta, Poljska, Slovaška   in   Slovenija

Podatki o količinah uporabljene vode po posameznih sektorjih po po-
sameznih državah v zadnjem letu, za katero so podatki na voljo, so 
sešteti in primerjani s skupno količino uporabljene vode v Evropi. 

Vir podatkov je Water Exploitation, Indicator fact sheet. European 
Environment Agency, 2002.

Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu kazalca, so 
povzeti po Eurostatovi zbirki New Cronos Database (Eurostat-OECD 
JQ 2000), iz Podatkovnega skladišča EEA (stanje na dan 26. 7. 2002) 
in OECD Environmental Data Compendium, 1999. Zbrani so s po-
močjo vprašalnikov t.i. Joint Questionnaries (JQ 2000), ki jih je Euro-
stat in OECD posredujeta državnim statističnim uradom vsaki dve leti.
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21. PORABA VODE V GOSPODINJSTVIH

Poraba vode v gospodinjstvih običajno temelji na predvidenih 
povprečnih porabah vode iz javnih vodovodov in se najpogosteje 
izrazi s porabo na gospodinjstvo ali na osebo (odvisno od virov 
informacij). Različni viri uporabljajo različne metodologije za 
ocene, poleg tega tudi informacij ni vedno na voljo. 
Pitna voda je voda, ki po mikrobioloških, fizikalnih, kemičnih 
in radioloških lastnostih ter po vsebnosti pesticidov in bojnih 
strupov ustreza merilom, predpisanim v pravilniku o higienski 
neoporečnosti vode. Higiensko neoporečne vode se uporabljajo 
za javno preskrbo prebivalstva in za proizvodnjo živil, namenjeni 
prodaji.

CILJ
V Nacionalnem programu varstva okolja je pri rabi vod-
nih virov temeljni cilj učinkovitejša raba vode in s tem 
doseganje ravnovesja med črpanjem in polnjenjem 
podzemne vode kot primarnim virom pitne vode. Zakon 
o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002) med drugim zahteva 
dolgoročnejšo zaščito razpoložljivih vodnih virov.

Slika 21-1: Voda, dobavljena gospodinjstvom iz javnega 
vodovoda
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Potencialno razpoložljiva voda v Sloveniji je v upadanju. 
Glavni vir pitne vode je podzemna voda, površinske vode 
pa se uporabljajo predvsem za tehnološke potrebe. Zaloge 
podzemnih voda so prostorsko neenakomerno razporejene. 
Skladno z evidencami vodnih povračil se 70 % vode uporablja 
kot hladilna voda, 16 % kot pitna in 14 % kot tehnološka voda.
Tipična porazdelitev porabe pitne vode v gospodinjstvih je 
sledeča: kopanje in umivanje 32 % (okrog 50 l), sanitarije 32 
% (45 l), pranje 14 % (20 l), pomivanje 7 % (10 l), zalivanje 
in drugo 7 % (10 l), čiščenje 4 % (6 l), kuhanje 4 % (5 l). To 

znese v povprečju 146 l pitne vode na osebo v enem dnevu. 
Z učinkovitejšo rabo vode je mogoče količino porabljene 
vode zmanjšati za najmanj tretjino. Učinek bi bil še večji, če 
bi za določeno rabo uporabljali deževnico (sanitarije, pranje, 
čiščenje, pomivanje, zalivanje in drugo).
V Sloveniji je na javni vodovod priključenih okrog 75 % 
gospodinjstev, preostali so priključeni na vaške vodovode in le 
manjši delež gospodinjstev ima svoj vir (vodnjaki). 
Poraba pitne vode v gospodinjstvih nenehno narašča, v 
povprečju pa je v obdobju med 1992 in 2001 porasla za dobrih 
8 %. V preteklosti se je povečani porabi pripisovala tudi izguba 
vode na omrežju, vendar podatki kažejo (Statistični letopis), da 
se izgube vode v vodovodnem omrežju zmanjšujejo.
Med evropskimi državami ima največjo porabo vode v 
gospodinjstvih Španija z 265 l na osebo na dan. Tej sledi 
Norveška (224 l/osebo/dan), nato Nizozemska (218 l) in 
Francija (164 l). Najmanjšo imata dve baltski državi, Litva 
in Estonija, s po 85 oziroma 100 l/osebo/dan in Belgija s 
115 l/osebo/dan. Na splošno velja, da imajo zahodnoevropske 
države v gospodinjstvih večjo porabo vode na osebo kot 
v pridruženih državah. Temu botrujejo institucionalne in 
ekonomske spremembe.
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 21-1: Voda, dobavljena gospodinjstvom iz javnega vodovoda
Vir: Statistični letopisi RS 1995, 1998, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Voda, dobavljena gos-
podinjstvom iz javnega 
vodovoda milijon m3 80,326 84,496 91,765 86,475 84,824 85,625 86,122 87,178 87,968 87,684

Voda, dobavljena gos-
podinjstvom iz javnega 
vodovoda

indeks 
(1992 = 100) 100 105 114 108 106 107 107 109 110 109

Statistični letopisi Republike Slovenije 1995, 1998, 2003, Statistični 
urad RS

Podatke o vodnem gospodarstvu Statistični urad RS zbira z letnimi po-
ročili, ki jih pošiljajo podjetja in organizacije iz predelovalnih dejavnosti, 
rudarstva, kmetijstva in ribištva, gozdarstva, vodnega gospodarstva, sta-
novanjsko-komunalne dejavnosti in krajevne skupnosti, ki upravljajo javni 
vodovod in javno kanalizacijo.

Podlaga za vse podatke so meritve z vodomeri, ki so nameščeni na vodnih 
virih in proizvodnih napravah. Kjer vodomerov ni, so količine zajete vode 

ocenjene na podlagi normativov za določeno panogo dejavnosti, na pod-
lagi glavnega projekta, obratovalnega časa in zmogljivosti črpalk in na 
podlagi strokovne ocene.

Okolje v Sloveniji 2002,  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Household Water Consumption in Selected Countries, Indicator Fact 
Sheet, European Environmental Agency, 1999
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22. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Kazalec prikazuje količino odpadne vode in delež prebivalcev, 
katerih odpadne vode se prečiščujejo na čistilnih napravah, 
razvrščenih glede na stopnjo čiščenja po metodologiji, določeni 
v  Direktivi o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS). 
Metodologijo povzema tudi slovenska Uredba o emisiji snovi 
pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. 
RS, št. 35/96). V grobem metodologija določa, da je primarno 
čiščenje mehansko oziroma kemično čiščenje, ki odstrani manjši 

CILJ
Nacionalni program varstva okolja, ki povzema cilje 
Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne 
vode, predvideva dograditev in gradnjo novih čistilnih 
naprav v korakih za vsa naselja z več kot 2.000 pre-
bivalci.
Cilji, ki jih želi doseči EU pri čiščenju komunalnih odpad-
nih vod, so določeni v Direktivi o čiščenju komunalne 
vode. Slovenski pogajalci so v predpristopnih pogajanjih 
z EU na tem področju dosegli podaljšanje roka za izpol-
nitev ciljev. To je predvsem posledica dejstva, da so za 
doseganje ciljev, ki jih opredeljuje Direktiva o čiščenju 
komunalne vode, pri nas potrebna velika finančna sred-

del organskih obremenitev in del obremenitev z usedljivimi 
snovmi. Prikazani so tudi podatki o čiščenju komunalnih 
odpadnih voda na greznicah, ki ga lahko opredelimo kot 
primarno čiščenje. Sekundarno čiščenje je v splošnem biološko 
čiščenje, ki odstrani pretežni del obremenitev z organskimi 
snovmi in del (20 % – 30 %) hranil. Terciarno čiščenje je 
čiščenje, ki poleg organskih obremenitev odstrani pretežni del 
obremenitev s hranili. 

stva in dovolj časa za izvedbo gradnje infrastrukture. 
Cilji na tem področju v Sloveniji so zapisani v Uredbi o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih 
čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96). V njej je natančno 
določeno, do katerega leta bomo zgradili potrebne 
čistilne naprave na določenih aglomeracijah. Cilji so 
operacionalizirani v Odloku o operativnem programu 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s pro-
gramom projektov oskrbe z vodo (Ur. l. RS, št. 94-4485/
1999). V tem dokumentu je med drugim natančno do-
ločeno, katere čistilne naprave bomo zgradili/dogradili, 
v kakšnih rokih in koliko finančnih sredstev bomo za to 
potrebovali.

Slika 22-1: Delež prebivalcev Slovenije, katerih komunalne 
odpadne vode so se v posameznem letu čistile na komunalnih ali 
skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo čiščenja oziroma 
greznicah, ter ciljni delež, predviden za leto 2005
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Slika 22-2: Količina čiščene odpadne vode v milijonih m3 na leto 
na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo 
čiščenja oziroma greznicah, ter ciljna količina za leto 2005
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Operativni program se izvaja po predvidenem načrtu. Za 
predstavitev njegovih učinkov je na slikama 22-1 in 22-2 
prikazano predvideno stanje v čiščenju odpadnih vod leta 
2005, ko bo program že deloma izveden. Do takrat je 
predvidena gradnja večine velikih čistilnih naprav, zato se bo 

tudi delež čiščenih odpadnih voda v primerjavi s sedanjim 
stanjem bistveno povečal. Po letu 2006 se bodo gradile 
le še manjše čistilne naprave in ni pričakovati bistvenega 
povečanja deleža čiščenih odpadnih voda.

Slika 22-3: Komunalne in skupne čistilne naprave
Vir: Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003; podlaga: Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 22-1: Delež prebivalcev Slovenije, katerih komunalne 
odpadne vode so se v posameznem letu čistile na komunalnih ali 
skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo čiščenja oziroma 
greznicah, ter ciljni delež, predviden za leto 2005
Vir: Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, Agencija Republike 
Slovenije za okolje, 2003; strokovna ocena

stopnja 
čiščenja enota

1998 1999 2000 2001 2002 cilj za 
2005

greznice % 45,0 45,0 45,0 45,0 47,6 44,0

primarno % 10,5 8,4 9,3 8,7 6,3 5,1

sekundarno % 5,9 7,6 4,7 6,7 11,2 40,2

terciarno % 2,6 3,2 4,5 5,0 3,0 5,2

Podatki o količinah čiščene vode (razen podatkov o čiščenju na grez-
nicah) in podatki o prebivalcih so povzeti iz poročil o obratovalnem mo-
nitoringu komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Obveznost opravljanja 
monitoringa ČN in oddaje poročil o monitoringu je opredeljena v 24. 
členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz 
virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 35/96). Oblika monitoringa pa je 
opredeljena v Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96, 
29/00, 106/01). Podatki se zbirajo v pisni in elektronski obliki. Ob-

Preglednica 22-2: Količina čiščene odpadne vode v milijonih m3 
na leto na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah z določeno 
stopnjo čiščenja oziroma greznicah, ter ciljna količina za leto 
2005
Vir: Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, Agencija Republike 
Slovenije za okolje, 2003; strokovna ocena

stopnja 
čiščenja enota 1998 1999 2000 2001 2002

cilj za  
2005

greznice
milijon 
m3/leto 65,7 65,7 65,7 65,7 67,4 64,2

primarno
milijon 
m3/leto 33,6 27,7 25,7 28,1 20,6 16,6

sekundarno
milijon 
m3/leto 15,5 20,8 12,6 15,5 28,7 103,8

terciarno
milijon 
m3/leto 7,4 10,9 17,0 16,0 8,1 18,6

delujejo se v zbirki Komunalne in skupne čistilne naprave na Agenciji 
Republike Slovenije za okolje.

Po podatkih iz Poročila o stanju okolja v Sloveniji 1996 je bilo 45 % 
prebivalcev priključenih na greznice. Podatek o 47,6 % priključenega 
prebivalstva na greznice leta 2002 pa je povzet po podatkih Stati-
stičnega urada RS. Količino odpadne vode pri čiščenju greznic smo 
ocenili na 0,2 m3/dan na PE (populacijsko enoto), tj. za 900.000 pre-
bivalcev 65.700 *1000 m3/leto oziroma 923.300 prebivalcev 67.400 
*1000 m3/leto.
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23. NENAMERNO IZLITJE NAFTE IZ LADIJ

Kazalec prikazuje letno število onesnaženj na morju v Sloveniji, 
ki so bila javljena Službi za varstvo obalnega morja glede na 
poznavanje povzročitelja onesnaženja in vrsto onesnaževala 
(olja ali drugo).
Po metodologiji kazalca, kot ga prikazuje EEA (Indicator Fact 
Sheet – 41a: Accidental oil tanker spills), za onesnaženja morja 
zaradi nesreč z izlitjem nafte iz tankerjev, ki presegajo količino 
7 ton, je Slovenija pod mejo zaznavnosti, zato mednarodna 
primerljivost za ta kazalec trenutno ni aktualna.

CILJ
Eden od temeljnih ciljev je izboljšanje načrtov pre-
ventivnih in interventnih ukrepanj pri onesnaževalnih 
nesrečah na morju. Zato je potrebna zagotovitev učin-
kovite opreme in po potrebi večje sodelovanje s sosed-
njimi pomorskimi državami. To določajo mednarodna 
organizacija International Maritime Organisation (IMO) 
in konvencije o varovanju morja pred onesnaževanjem, 
varnosti v pomorskem prometu, preprečevanju one-
snaževanja z ladij MARPOL 73/78, pripravljenosti in 
odzivanju pri onesnaženju ter o odgovornosti in višini 
odškodnin za škodo, nastalo zaradi onesnaženja. V po-
stopku ratifikacije je prenovljen Protokol o sodelovanju 
pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih 
dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega 
morja. Ratificirana je Mednarodna konvencija o pri-
pravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri onesnaženju 
z olji 1990 (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/01). 
Od junija 2003 sta uvedena tudi nadzor plovbe po si-
stemu obveznega javljanja ladij in služba bedenja pri 
pristojni Upravi RS za pomorstvo, kar kaže na uspešno 
integracijo varstva okolja v sektorske politike.

Slika 23-1: Število javljenih onesnaženj na morju v Sloveniji z znanimi in neznanimi povzročitelji v obdobju 1977–2002
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Slika 23-2: Število javljenih onesnaženj morja z nafto oz. z drugimi viri v Sloveniji v obdobju 1977–2002
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Slika 23-1 kaže, da je od leta 1977 do leta 2002 Služba za 
varstvo obalnega morja (SVOM) ukrepala v 629 primerih, 
od tega je bilo 296 onesnaženj z olji. Od vseh skupaj je 
bil povzročitelj znan v 140 primerih, v 489 primerih pa 
neznan.
Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je v letih od 1992 do 
leta 2000 rahel vzpon števila javljenih onesnaženj, kar je 
glede na pomanjkljivo zbirko podatkov težko komentirati. 
Določen vpliv ima vsekakor večja osveščenost ljudi, ki 
opažene pojave sporočijo, verjetno pa tudi porast števila 
registriranih manjših čolnov za rekreacijo (pribl. 9.000 
registriranih čolnov v Sloveniji).
Navedeni podatki in dejstva glede dosedanjih primerov 
izlitij pod mejo zaznavnosti EU-standarda pa nikakor 
ne pomenijo, da pri nas ali v neposredni bližini našega 
morja do onesnaženj z izlitjem več kot 7 ton ne more priti. 
Severni Jadran namreč postaja v svetovnem merilu ena 
pomembnejših plovnih poti za nafto in njene derivate ter 

druge bolj ali manj nevarne snovi. To pomeni tudi za naše 
morje veliko tveganje z vidika možnih večjih nenadnih izlitij 
nafte ali njenih derivatov. 
Če bi prišlo do izlitja večjih količin nafte ali njenih derivatov v 
naše morje, bi ob trenutni nezadostni opremljenosti SVOM 
bili priča hitremu širjenju onesnaženja na pomembne 
predele morja in obale. Zaradi zaprtosti in plitvosti našega 
morja ter geomorfološke raznovrstnosti obalnega pasu bi 
bilo čiščenje in odprava posledic onesnaženja teh predelov 
zelo težavna naloga, gospodarska in ekološka škoda na 
morju in obali pa velika. 
V teku so že meddržavne aktivnosti (Slovenija, Italija in 
Hrvaška) za pripravo skupnega Načrta ukrepanja pri večjih 
onesnaženjih zaradi nesreč v severnem Jadranu, ki jih 
koordinira in strokovno vodi Regional Marine Pollution  
Emergency  Response Centre for  Mediterranean Sea 
(REMPEC) na Malti. 
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Podatki so povzeti po Tabelaričnem pregledu onesnaženj iz mesečnih 
poročil o delu Javne vodnogospodarske službe za varstvo obalnega 
morja (SVOM), Koper.

Podatki so se zbirali ob posameznih dogodkih za vodenje interne 
evidence za potrebe SVOM. Glede na navedeno so obstoječi po-
datki zelo pomanjkljivi in so lahko le kot orientacija. Ne glede na to, 
da ne vsebujejo ovrednotenih količin (tone, m2 ...) po posameznih 
dogodkih, je iz posameznih poročil mogoče razbrati, da do sedaj še 
ni bilo onesnaženja z več kot 7 tonami razlite nafte (zato je to dejstvo 
upoštevano). Kljub velikim pomanjkljivostim pa jasno kažejo število do-
godkov po letih, število onesnaženj z olji in drugimi snovmi ter podatek 
o znanem ali neznanem povzročitelju. 

Ne glede na kakovost obstoječega podatkovnega vira je mogoče skle-
pati, da v Sloveniji prevladujejo ilegalna izlitja manjših količin olj (težje 
razgradljivih naftnih derivatov) v morje. Ob upoštevanju skupnega 
števila opaženih in javljenih primerov lahko predvidevamo, da imajo 
glede na vse značilnosti našega morja (polzaprt, plitev zaliv, z rela-
tivno majhno prostornino, velikim vplivom klimatskih faktorjev in slabo 
izmenjavo vodnih mas …) ta onesnaženja znatne negativne vplive na 
morsko okolje, še posebej v primerjavi z globljimi odprtimi morji.

To dejstvo narekuje potrebo po ureditvi sistema detekcije le-teh in s 
tem formiranju ustrezne podatkovne zbirke za sledenje sorodnih kazal-
cev v transportu, katerih cilj je odpraviti onesnaženja s težko razgrad-
ljivimi olji in prepovedati njihovo izlivanje. Poleg ladijskega prometa 
prispevajo za naše razmere pomemben delež tudi čolni. Gre sicer za  
majhna, ilegalna izlitja olj v morsko okolje predvsem v poletnem času.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

9 7 9 8 6 9 4 3 10 1

18 19 17 29 46 63 49 46 43 23

PODATKI IN VIRI

Preglednica 23-1: Število javljenih onesnaženj na morju v Sloveniji z znanimi in neznanimi povzročitelji v obdobju 1977–2002
Vir: Podatki Javne vodnogospodarske službe za varstvo obalnega morja (SVOM), 2003

 enota 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

povzročitelj znan število 0 0 0 0 0 0 5 0 14 5 4 8 6

povzročitelj neznan število 3 2 24 38 5 16 4 1 2 0 11 6 7

 enota 1990 1991 1992

povzročitelj znan število 13 4 15

povzročitelj neznan število 12 3 2

Preglednica 23-2: Število javljenih onesnaženj morja z nafto oz. z drugimi viri v Sloveniji v obdobju 1977–2002
Vir: Podatki Javne vodnogospodarske službe za varstvo obalnega morja (SVOM), 2003

vrsta onesnaženja enota 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

olje (nafta ) število 3 2 3 8 5 9 8 1 10 2 7 9 3

druga onesnaženja število 0 0 21 30 0 7 1 0 6 3 8 5 10

vrsta onesnaženja enota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

olje (nafta ) število 15 5 11 18 18 15 15 30 29 22 24 16 8

druga onesnaženja število 10 2 6 9 8 11 22 22 43 31 25 37 16
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24. LETNA REČNA BILANCA

Kazalec prikazuje letno rečno bilanco Slovenije kot celote. 
Bilanco sestavljata dotok in odtok rečne vode v milijonih m3 
na leto. Oba člena izračunamo na podlagi srednjih letnih 
pretokov (Qs) vodomernih postaj, ki zajamejo večino dotoka 
in odtoka rečne vode v povodja Slovenije oziroma iz njih. 
Bilanca rečnega pretoka Slovenije je eden od temeljnih in bolj 
dinamičnih elementov vodne bilance Slovenije, ki jo sestavljajo 
še padavine, izhlapevanje, sprememba zalog podzemnih 
voda in poraba vode. Meritve pretokov so zanesljive in imajo 
tradicijo, tako da so zanje na voljo daljši časovni nizi primerljivih 
podatkov. Ob pravilni oceni neposrednih antropogenih vplivov 
na rečni režim je rečna bilanca lahko tudi dober kazalec za 
oceno (potencialnega) vpliva klimatskih sprememb na količine 
razpoložljive vode.

CILJ
Nacionalni program varstva okolja navaja obilje voda 
kot eno največjih primerjalnih prednosti Slovenije 
in odločilni dejavnik za trajnostni razvoj, s katerim 
moramo ustrezno gospodariti. Tudi Okvirna vodna di-
rektiva 2000/60/ES postavlja za cilj tolikšno porabo 
vode, ki dolgoročno ščiti razpoložljive vodne vire, kar 
posredno pomeni tudi dolgoročno čim bolj uravno-
teženo rečno bilanco. 

Slika 24-1: Letna rečna bilanca (dotok–odtok) Slovenije v obdobju 1961–2000
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Za ocenjevanje trendov je zaradi velike letne spremenljivosti 
pretokov primeren daljši podatkovni niz. Glede na delovanje 
upoštevanih vodomernih postaj se nam zdi najprimernejši 
niz, ki se začne z letom 1961 in konča z letom 2000. Ob 
upoštevanju celotnega niza podatkov (1961–2000) ali 
tridesetletnega obdobja (1971–2000) je upadanje rečnega 

odtoka zelo očitno, če pa upoštevamo samo obdobje 
1981–2000, je to gibanje komajda opazno. 
Posredno gibanje letnega rečnega odtoka opozarja tudi na 
povečevanje ali zmanjševanje verjetnosti nastopa nizkih voda 
(suš) in poplavne ogroženosti. Vendar pa se letni rečni odtoki 
vedno ne skladajo s spreminjanjem visokih in nizkih voda.

4_vode   71 11/24/04, 2:47:38 PM



72

V
O

D
E

PODATKI IN VIRI

Preglednica 24-1: Letna rečna bilanca (dotok – odtok) Slovenije v obdobju 1961–2000
Vir: Zbirka hidroloških podatkov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

  1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

dotok mio m3/leto 12.453 15.163 14.629 11.969 20.300 16.564 14.929 12.715 12.858 15.595 10.553 16.409 12.512

odtok mio m3/leto 28.699 35.475 33.294 29.531 45.265 33.854 29.115 28.472 31.449 33.382 21.601 36.552 26.541

  

dotok mio m3/leto

odtok mio m3/leto

  1989

dotok mio m3/leto 13.414

odtok mio m3/leto 26.557

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

16.325 11.028 13.551 12.898 16.075 14.103 12.652 13.152 11.069 11.965 12.754 13.098

32.543 26.566 29.571 29.262 35.669 32.300 26.077 29.880 22.087 28.633 28.763 28.177

1974

12.081

28.743

1987 1988

14.189 12.499

31.944 26.871

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

11.602 14.611 13.736 12.566 12.033 11.746 14.737 11.706 12.344 13.873 14.299

26.188 30.235 28.802 25.296 25.725 28.176 32.994 24.027 28.092 29.659 30.263

Podatki so povzeti iz Zbirke hidroloških podatkov, ki jo vodi Agencija 
Republike Slovenije za okolje. Metodologija spremljanja, kontrole in 
obdelav urnih in dnevnih vodostajev, hidrometričnih meritev, pretvorb 
vodostajev v pretoke, vzdolžnih izravnav in usklajevanj je ustaljena. 
Srednji letni pretoki so izračunani iz srednjih dnevnih pretokov. Oce-
njuje se, da izvorni podatki lahko odstopajo za ±5 % od dejanskih 
vrednosti. Podatki o srednjih letnih pretokih (Qs) vodomernih postaj 
so rezultat meritev in opazovanj v merilni mreži državnega monitoringa 
voda (upoštevan je tudi podatek HE Dravograd in HE Formin, Dravske 
elektrarne Maribor). Leto 2000 je zadnje, za katerega imamo uradne 
(preverjene) podatke o pretokih vodomernih postaj.

Ker državne meje ne sovpadajo z razvodnicami, ki določajo meje 
vodozbirnih zaledij vodomernih postaj, rečni dotok in odtok, podan s 
pretoki izbranih vodomernih postaj, in dejanski rečni dotok in odtok, 
niso skladni. Skladnost je pri različnih povodjih različna. Podatki za 
pretok Mure so usklajeni z Avstrijsko hidrološko službo. Na drugih 
vodomernih postajah, ki predstavljajo bilančne profile za dotok/odtok 
v/iz Slovenije, teh uskladitev ni.

4_vode   72 11/24/04, 2:47:39 PM



73
V

O
D

E

25. KAKOVOST VODOTOKOV

Kakovost vodotokov je prikazana z deležem merilnih mest na 
vodotokih v Sloveniji v posameznem kakovostnem razredu. 
Uporabljena je klasifikacija vodotokov po Nacionalnem sistemu 
ocenjevanja kakovosti vodotokov. V Sloveniji smo do leta 2002 
vodotoke uvrščali v štiri kakovostne razrede. Uporabljali smo 
kombiniran način ocenjevanja, saj je skupna ocena kakovosti 
izdelana na podlagi temeljnih fizikalno-kemijskih analiz, 
analiz težkih kovin (Hg, Zn,Cr, Pb, Cd, Ni, Cu), organskih 
mikropolutantov, mikrobioloških in saprobioloških analiz 
(saprobni indeks). Na podlagi rezultatov naštetih posameznih 
analiz se določi skupna ocena kakovosti površinskega 
vodotoka za vsako posamezno merilno mesto za določeno 
leto in upošteva hidrometeorološke razmere ob posameznih 

CILJ
Skrb za boljše stanje vodnega okolja je eno izmed 
prednostnih področij Nacionalnega programa varstva 
okolja. Tudi cilj Okvirne vodne direktive (2000/60/ES) 
je dobro stanje vseh teles površinske vode do leta 
2015. Temeljni cilj navedene smernice je preprečiti 
slabšanje kakovosti oziroma ohraniti dobro stanje.

vzorčenjih. Mejne vrednosti med posameznimi kakovostnimi 
razredi za temeljne fizikalno-kemijske, bakteriološke in 
saprobiološke parametre so določene v predpisih in 
uveljavljenih standardih. 

Leta 2002 je vlada izdala Uredbo o kemijskem stanju 
površinskih voda (Ur. l. RS, št. 818/2002), s katero 
površinske vode v skladu z zahtevami Okvirne vodne 
direktive glede na vsebnost nevarnih snovi, nitratov in 
sulfatov uvrščamo v dobro oziroma slabo kemijsko stanje. 
Poleg kemijskega so po Okvirni vodni direktivi elementi 
za določanje kakovosti površinskih vodnih teles tudi 
hidromorfološki in ekološki.
Zaradi primerjave s preteklimi leti pa je s kazalcem prikazana 
kakovost vodotokov ocenjena po starem – kombiniranem 

načinu ocenjevanja. V prvi in prvi do drugi kakovostni razred 
so uvrščeni neonesnaženi oz. malo onesnaženi površinski 
vodotoki, katerih voda je ob morebitni dezinfekciji primerna 
za pitje. Leta 2002 je bilo vanju uvrščenih okoli 9 % merilnih 
mest. Za mejo med dobrim in slabim kakovostnim stanjem 
po tej klasifikaciji velja meja med 2. in 2.–3. kakovostnim 
razredom. Glede na to razvrstitev je v letih od 1992 do 2002 
opaziti izboljševanje kakovosti. Veča se tudi število merilnih 
mest, uvrščenih v prvi in drugi kakovostni razred na račun 
zmanjšanja močno onesnaženih vodotokov. V prvi in drugi 

Slika 25-1: Kakovost vodotokov – delež merilnih mest v določenem kakovostnem razredu v Sloveniji
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kakovostni razred je bilo leta 2002 uvrščenih nekaj več kot 
50 % merilnih mest, leta 1992 pa je bil ta delež pod 40 
%. Delež merilnih mest površinskih vodotokov, uvrščenih v 
najslabši, to je četrti kakovostni razred, se zadnja leta ne 
spreminja in znaša okrog 5 %.
Tekoče vode v Sloveniji oblikujejo zelo gosto rečno mrežo, 
saj znaša njena gostota v povprečju kar 1,33 km/km2. 

Zaradi močne razgibanosti Slovenije in njene kameninske 
sestave so vodotoki kratki. Od skupne dolžine 28.398 km 
rečne mreže je kar 15.656 km (okoli 55 %) rek ali kanalov, 
ki so občasno brez vode. Le 46 vodotokov je daljših od 25 
km, kar znaša le 22 % celotnega omrežja. Daljše od 100 km 
so le Sava, Drava, Kolpa in Savinja.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 25-1: Kakovost vodotokov – število merilnih mest v določenem kakovostnem razredu v Sloveniji
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilna mesta v kakovostnem razredu enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

I. razred število 0 1 0 2 1 1 1 2 1 4 3

I. - II. razred število 3 7 5 4 4 0 3 3 1 6 6

II. razred število 33 38 38 41 37 43 37 37 57 46 44

II. - III. razred število 31 18 29 24 12 10 16 15 15 12 18

III. razred število 24 24 20 21 31 31 26 27 24 23 19

III. - IV. razred število 4 4 2 4 4 3 5 3 1 1 2

IV. razred število 9 11 8 5 6 5 4 5 6 5 5

skupaj število 104 103 102 101 95 93 92 92 105 97 97

Državni monitoring kakovosti površinskih vodotokov se izvaja za reke, 
katerih povprečni pretok je večji od 1 m3/s. Dolžina površinskih vodo-
tokov, za katere se ta izvaja, znaša 2141 km. Delež vodotokov, za 
katere se izvaja monitoring, izračunan glede na skupno dolžino vseh 
vodotokov v Sloveniji, znaša zaradi velikega deleža nestalnih vodo-
tokov le 7,5 %. Glede na skupno dolžino vodotokov, širših od 5 m, pa 
znaša delež vodotokov 96 %.

Mejne vrednosti med posameznimi kakovostnimi razredi za osnovne 
fizikalno-kemijske, bakteriološke in saprobiološke parametre sta do-
ločala predpisa iz leta 1976 in 1978: Uredba o klasifikaciji voda med-
republiških vodnih tokov, meddržavnih voda in voda obalnega morja 
Jugoslavije (Ur. l. SFRJ, št. 6/78) in Odlok o maksimalno dopustnih 
koncentracijah radionuklidov in nevarnih snovi v medrepubliških vodnih 
tokovih, meddržavnih vodah in vodah obalnega morja Jugoslavije (Ur. 
l. SFRJ, št. 8/78). Za težke kovine in organske toksične substance so 
za razvrstitev v 1. oziroma 2. kakovostni razred, ki je v uredbi definiran 
kot pitna voda, upoštevani tudi predpisi za pitno vodo: Pravilnik o hi-

gienski neoporečnosti pitne vode in spremembe oz. dopolnitve (Ur. l. 
RS, št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/2000), za druge mejne vrednosti pa 
tuji predpisi, predvsem smernice ES: 75/440/EGS, Concil Directive 
of 16. June 1975, concerning the quality required for surface water 
intended for the abstarction of drinking water in the Member States, 
80/778/EGS, Concil Directive of 15. July 1980, relating on the quality 
of water intended for human consumption, nemški pravilnik za povr-
šinske vodotoke: Allgemeine Güteanforderungen für Fliessgewässer 
(AGA) - Entscheidungshilfe für die Wasserrechtbehörden in Wasser-
rechtlichen Erlaubnisverfahren, Ministerium für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft vom 14. Mai 1991 (MBI.NW S. 863) ter priporočila 
WHO (World Health Organization) Regional Office for  Europe, Revision 
of the WHO guidelines for  drinking Water  Qual ity, Report on the First  
Review  Group  Meeting  on  Pesti cides, Italy, June 1990.

Podatki iz analiz vzorcev se zbirajo in obdelujejo v Enotni zbirki po-
datkov monitoringa kakovosti voda na Agenciji Republike Slovenije za 
okolje.
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26. HRANILA V REKAH

Vnos velike količine nutrientov (dušika in fosforja) v vode lahko 
vodi do evtrofikacije oz. cvetenja. Pojav povzroči ekološke spre-
membe, ki se kažejo v zmanjšanju števila rastlinskih in živalskih 
vrst, poleg tega pa ima negativne posledice tudi na uporabo 
vode (npr. uporaba za pitno vodo, rekreativne namene …). 
Prikazujemo ga kot povprečno letno vrednost koncentracije 
nitratov in ortofosfatov v vzorcih, odvzetih v okviru monitoringa 
kakovosti površinskih voda. Povprečne vrednosti so primerjane 
s t. i. vrednostmi ozadja oz. domnevnimi naravnimi vrednostmi. 
Naravne vrednosti vsebnosti fosforja nihajo od zaledja do 
zaledja, odvisne so predvsem od geološke sestave in tipa tal. 
Vrednosti nihajo med 0 µg P/l in 10 µg P/l. Vsebnosti nitrata 
pod 0,3 mg N/l veljajo za naravno ozadje za večino vodozbirnih 
območij v Evropi, čeprav je za nekatera območja podana tudi 
vrednost 1 mg N/l. Vsebnosti nitrata, ki presegajo priporočeno 
vrednost 5,6 mg N/l, ki je določena kot vrednost v Direktivi 
o kakovosti površinskih voda, ki se odvzemajo za pitno vodo 
(75/440/EGS), pomenijo že relativno slabo kakovost vode.

CILJ
Nitratna direktiva (91/676/EGS), Direktiva o čiščenju 
komunalne odpadne vode (91/271/EGS), IPCC-direk-
tiva (96/61/ES) in Okvirna vodna direktiva (2000/60/
ES) na tem področju zahtevajo zmanjšanje in prepre-
čevanje onesnaževanja voda z zmanjšanjem vnosov 
hranil iz različnih virov onesnaževanja ter na ta način k 
preprečevanju slabšanja kakovosti oziroma ohranjanju 
dobrega stanja  voda.

Slika 26-1: Povprečna letna vrednost koncentracije nitrata v 
rekah (mg N/l). Okvirna vrednost za naravno stanje je 1 mg N/l
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Slika 26-2: Povprečna letna vrednost koncentracije ortofosfata v 
rekah (µg P/l). Okvirna vrednost za naravno stanje je 10 µg P/l. 
Leta 1998 je bila spremenjena metoda spremljanja ortofosfatov 
v vodi
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Onesnaženje z dušikovimi spojinami je v veliki večini 
vodozbirnih območij posledica spiranja s kmetijskih 
površin, vendar tudi izpustov iz industrijskih obratov. Za 
onesnaženje s fosforjem pa so pogosto največji vzrok 
odpadne vode iz industrije in odplake iz gospodinjstev. 
Vsebnost nitrata je prikazana na sliki 26-1. Statistično 
pomembnega trenda v podanem časovnem obdobju nismo 
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 26-1: Povprečna letna vrednost koncentracije nitrata v rekah (mg N/l). Okvirna vrednost za naravno stanje je 1 mgN/l
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

nitrat mg N/l 1,19 1,15 1,15 1,20 1,25 1,26 1,22 1,25 1,14 1,07 1,18

Preglednica 26-2: Povprečna letna vrednost koncentracije ortofosfata v rekah (µg P/l). Okvirna vrednost za naravno stanje je 10 µg P/l 
Leta 1998 je bila spremenjena metoda spremljanja ortofosfatov v vodi
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ortofosfat µg P/l 39,2 70,0 39,4 31,2 34,2 26,5 59,3 47,8 56,9 55,1 46,8

Monitoring kakovosti površinskih vodotokov izvajamo v skladu z letnim 
programom monitoringa kakovosti površinskih voda. V mrežo je vklju-
čeno na leto okoli 85 merilnih mest. Na vseh merilnih mestih v vzorcih 
opravimo osnovne fizikalne in kemijske analize, bakteriološke in sapro-
biološke analize, na izbranih zajemnih mestih pa vsebnost kovin (voda, 
suspendirani delci, sediment), organskih snovi v vodi (fenoli, pesticidi, 
policiklične organske spojine, lahkohlapne organske spojine), AOX, 
EOX in PCB (voda, sediment). V okviru temeljnih fizikalnih in kemijskih 

parametrov analiziramo tudi vsebnost nitrata in ortofosfata. Število ana-
liz na posameznih merilnih mestih je 2- do 24-krat na leto.

V obdelavah smo prikazali povprečne letne vrednosti koncentracij 
nitrata in ortofosfata, vsebnosti pod mejo detekcije smo v izračunih 
nadomestili z 0 (nič).

Podatki so shranjeni v Enotni zbirki podatkov monitoringa kakovosti 
voda na Agencija Republike Slovenije za okolje.

opazili. Vrednosti so nekoliko nad ozadjem, ki je podan za 
večino evropskih rek (1 mg N/l). 
Prav tako kot pri vsebnosti nitratov tudi pri vsebnosti 
ortofosfata v letih od 1992 do 2002 nismo opazili sta ti -
stično pomembnega trenda. Leta 1998 smo spremenili 
metodo določanja ortofosfatov v vodi. Vsebnosti ortofosfata 
krepko presegajo vrednosti ozadja, ki je podan za večino 
evropskih rek (10 µg P/l). 
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27. BIOKEMIJSKA POTREBA PO KISIKU      
 IN AMONIJ V REKAH

Vsaka reka ima določeno samočistilno sposobnost, kar 
pomeni, da lahko določeno količino organske mase s pomočjo 
mikroorganizmov, prisotnih v vodi, razgradi v anorgansko 
snov. Grobo merilo za samočistilno sposobnost vodotoka 
pomeni biokemijska potreba po kisiku (BPK5), ki je navadno 
povečana ob prisotnosti organskega onesnaženja. Povečana 
vsebnost amonija v rekah je prav tako posledica organskega 
onesnaženja vodotoka, ki ga povzročajo komunalne odpadne 
vode, industrijske odpadne vode in izpiranje s kmetijskih 
površin. 

CILJ
Skrb za boljše stanje vodnega okolja je eno izmed 
prednostnih področij Nacionalnega programa varstva 
okolja. Direktiva o čiščenju komunalnih odpadnih voda 
(91/271/EGS) in Okvirna vodna direktiva (2000/60/
ES) na tem področju predvidevata zmanjšanje organ-
skega onesnaženja, ki ga v vodotok prinašajo komu-
nalne odpadne vode in biorazgradljive industrijske 
odpadne vode, in s tem izboljšanje kakovosti voda. 

Slika 27-1: Povprečne letne vrednosti BPK5 (mg O2/l)
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Slika 27-2: Povprečne letne vsebnosti amonija (µgN/l). Leta 
1998 je bila spremenjena metoda določanja amonija v vodi
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Visoka vrednost BPK5 je ponavadi posledica organskega 
onesnaženja, ki ga povzročajo izpusti komunalnih in 
industrijskih odpadnih voda ter spiranje s kmetijskih 
površin. Posledice visokih vrednosti BPK5 se kažejo tako 
v poslabšanju kemijske in biološke kakovosti vode kot tudi 
v upadanju biološke raznovrstnosti vodne združbe in slabši 
mikrobiološki kakovosti vode. Upadanje vrednosti BPK5 pa 
nasprotno kaže na splošno izboljšanje kakovosti voda, tako 
po kemijskih kot tudi mikrobioloških parametrih.
Povprečne letne vrednosti BPK5 so prikazane na sliki 27-1. 
Vrednosti so v zadnjih letih v rahlem upadanju, vendar trend 
ni statistično značilen. Znižanje vrednosti BPK5 je verjetno 

posledica izboljšanja obdelave odpadnih voda in opuščanja 
industrije, ki močno onesnažuje vodotoke z odpadnimi 
vodami. 
Amonij v vodnem mediju vstopa v proces oksidacije in se 
oksidira do oksidiranih oblik dušika, predvsem nitrata. Sama 
oksidacija vpliva tudi na kisikove razmere v vodi, kar dodatno 
vodi do poslabšanja kakovostnega stanja. V določenih 
razmerah (kombinacija temperature vode, slanosti in pH 
vrednosti) lahko amonij preide v plinasto obliko amoniak, ki 
je že v manjših količinah strupen za vodne organizme.
Povprečne letne vsebnosti amonija so prikazane na sliki 
27-2. Leta 1998 smo v laboratoriju spremenili metodo 
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za določanje vsebnosti amonija v vodi. Zaradi kratkega 
časovnega niza statistično značilnega trenda še ne moremo 
določiti. Vsebnost amonija v površinskih vodotokih Slovenije 
je še vedno višja od 15 µg N/l, kar velja kot ozadje oziroma 
naravna vsebnost.

Monitoring kakovosti površinskih vodotokov izvajamo v skladu z letnim 
programom monitoringa kakovosti površinskih voda. V mrežo je vklju-
čeno okoli 85 merilnih mest na leto. Na vseh merilnih mestih v vzorcih 
analiziramo osnovne fizikalne in kemijske analize, bakteriološke in 
saprobiološke analize, na izbranih zajemnih mestih pa vsebnost kovin 
(voda, suspendirani delci, sediment), organskih snovi v vodi (fenoli, 
pesticidi, policiklične organske spojine, lahkohlapne organske spo-
jine), AOX, EOX in PCB (voda, sediment). V okviru temeljnih fizikalnih 
in kemijskih parametrov analiziramo tudi vrednost BPK5 in vsebnost 
amonija. Število analiz vrednosti BPK5 in vsebnosti amonija na posa-
meznih merilnih mestih se izvaja 2- do 24-krat na  leto.

V obdelavah smo prikazali povprečne letne vrednosti BPK5 in vsebno-
sti amonija, vsebnosti pod mejo detekcije smo v izračunih nadomestili 
z 0 (nič).

Podatki so shranjeni v Enotni zbirki podatkov monitoringa kakovosti 
voda na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Med kisikovimi razmerami pomeni biokemijska potreba po kisiku 
(BPK5) enega od ključnih parametrov. Za določanje BPK5 se upo-
rablja test, pri katerem določimo vsebnost raztopljenega kisika, sledi 
inkubacija vzorca v popolni temi pet dni pri 20 °C in nato ponovna do-
ločitev raztopljenega kisika. Razlika med začetno in končno vrednostjo 
je vrednost BPK5.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 27-1: Povprečne letne vrednosti BPK5 (mg O2/l)
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BPK5 mg O2/l 3,71 4,92 3,53 2,61 3,03 3,32 2,67 2,84 2,81 3,76 2,94

Preglednica 27-2: Povprečne letne vsebnosti amonija (µgN/l). Leta 1998 je bila spremenjena metoda določanja amonija v vodi.
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

amonij µg N/l 376 704 406 316 356 477 355 192 263 216 245
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28. NITRATI V PODZEMNI VODI

Onesnaženost podzemne vode z nitrati prikazujemo z 
deležem merilnih mest na vodonosnikih z medzrnsko 
in kraško-raz po  klinsko poroznostjo, na katerih so bile 
mejne vrednosti koncentracij NO

3
 v odvzetih vzorcih 

vedno presežene, občasno ali nikoli. Mejna vrednost 
koncentracije NO

3 
v podzemni vodi v Sloveniji je določena 

v Uredbi o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/02) 
in znaša 25 mg NO

3
/l, za primerljivost podatkov z drugimi 

evropskimi državami pa je bila pri prikazu kazalca upoštevana 
dvakratna mejna vrednost za pitno vodo 50 mg NO

3
/l 

(98/83/ES in Ur. l. RS, št. 7/00).

Slika 28-1: Pogostost prekomerne obremenitve z nitrati (koncentracije več kot 50 mg NO3/l) na merilnih mestih na izbranih vodonosnikih 
leta 2002 

CILJ
Nacionalni program varstva okolja predvideva zaustavi-
tev onesnaževanja podtalnice z nitrati.
To področje urejata Uredba o kakovosti podzemne vode 
(Ur. l. RS, št. 11/02) in Uredba o vnosu nevarnih snovi in 
rastlinskih gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 68/96 in 29/04), po-
sredno pa se nanju nanaša tudi Pravilnik o zdravstveni 
ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97, 54/98 in 
7/00). Cilje EU na tem področju podaja Direktiva o pitni 
vodi (98/83/ES).
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Slika 28-2: Gibanje koncentracij nitratov na opazovanih telesih podzemne vode v obdobju 1993–2003
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Slika 28-3: Pogostost prekomerne obremenitve z nitrati (50 mg NO3/l) na vodonosnikih, vključenih v podatkovno zbirko EUROWATER-
NET – primerjava Slovenije (leto 2002, 7 vodonosnikov) z državami Evropske agencije za okolje (1998–2001, 279 vodonosnikov)
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Dvakratna mejna vrednost za nitrate je bila leta 2002 
presežena v severovzhodni Sloveniji (Prekmursko-Mursko 
polje in Sp. Savinjska dolina in dolina Bolske) ter na 
Krško-Brežiškem polju. Na Prekmursko-Murskem polju je 
ugotovljeno manjšanje vsebnosti nitratov.
Vsebnosti nitratov v kraško-razpoklinskih vodonosnikih so 
zelo nizke (nižje od 6 mg NO

3
/l).

Pri odstotku vodonosnikov, ki presegajo mejno vrednost za 
nitrate 50 mg NO

3
/l, je Slovenija nekoliko na boljšem, kot 

Slika 28-4: Koncentracije nitratov na merilnih mestih podzemnih voda
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003; podlaga: Geografski inštitut Antona Melika ZRC  
SAZU

sta Avstrija in Češka, ter podobno, kot je evropsko povprečje 
glede na izbrane vodonosnike. Razlog za sorazmerno velik 
delež vodonosnikov, obremenjenih z nitrati v Sloveniji, v 
primerjavi z drugimi državami, je velika zastopanost aluvijalnih 
vodonosnikov v nižinskih delih Slovenije z intenzivno kmetijsko 
dejavnostjo.
V obdobju 1993–2002 je bilo v Sloveniji ugotovljeno 
zniževanje vsebnosti nitratov na enem od sedmih 
vodonosnikov, na drugih gibanja ni bilo mogoče določiti.
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Preglednica 28-1: Pogostost prekomerne obremenitve z nitrati (koncentracije več kot 50 mg NO3/l) na merilnih mestih na izbranih vo-
donosnikih leta 2002 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, leto 2003

merilna mesta enota
Prekmursko-
Mursko polje

Dolina Bolske in 
Spodnja Savin-

jska dolina
Ljubljansko 

polje

Krško-
Brežiško 

polje
Tržaško-Kvar-
nerski zaliv 

Kraška 
Ljubljanica

Trnovsko-Banjška 
planota-Hrušica

skupaj št. 8 10 10 11 1 1 4

brez preseganj št. 6 5 9 10 1 1 4

brez preseganj % 75 50 100 83,3 100 100 100

občasna preseganja št. 1 1 0 0 0 0 0

občasna preseganja % 12,5 10 0 0 0 0 0

stalna preseganja št. 1 4 0 2 0 0 0

stalna preseganja % 12,5 40 0 16,7 0 0 0

Preglednica 28-2: Gibanje koncentracij nitratov na opazovanih telesih podzemne vode v obdobju 1993–2003
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda,  Agencija Republike Slovenije za okolje, leto 2003

enota 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Krško polje mg/l 34,0 33,5 35,3 31,2 21,7 24,4 29,9 21,6 21,4 24,1 22,0

Brežiško polje mg/l 9,3 11,0 14,3 14,9 5,9 18,3 10,1 17,5 31,5 49,2 22,5

Ljubljansko polje mg/l 19,5 17,7 18,6 18,7 14,1 17,8 16,6 17,0 15,4 16,8 13,9

Savinjska dolina mg/l 64,9 67,7 62,3 52,1 52,4 54,4 50,6 48,9 57,3 48,2 45,9

dolina Bolske mg/l 64,8 61,4 51,2 59,2 59,2 55,2 48,8 58,0 68,7 47,1 62,6

Prekmursko polje mg/l 94,2 81,9 45,6 62,9 53,6 54,3 49,3 48,7 np 44,3 47,3

Mursko polje mg/l 24,1 29,1 15,7 29,2 40,8 34,8 26,4 48,9 np 12,9 21,8

Preglednica 28-3: Pogostost prekomerne obremenitve z nitrati 
(50 mg NO3/l) na vodonosnikih, vključenih v podatkovno zbirko 
EUROWATERNET – primerjava Slovenije (leto 2002, 7 vodonos-
nikov) z državami Evropske agencije za okolje (1998–2001, 279 
vodonosnokov)
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, ARSO, 2003, 
Nitrates in Groundwater, Indicator Fact Sheet, European Environment 
Agency, 2002

vodonosniki enota Slovenija EEA

brez preseganj število 4 191

brez preseganj % 57,1 68,4

redka preseganja   (< 25 %) število 2 49

redka preseganja    (< 25 %) % 28,6 17,6

pogosta preseganja   (25–50 %) število 1 21

pogosta preseganja   (25–50 %) % 14,3 7,5

zelo pogosta preseganja (> 50 %) število 0 18

zelo pogosta preseganja (> 50 %) % 0 6,5
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Podatki za Slovenijo

Kakovost podzemne vode v Sloveniji se spremlja v okviru državnega 
monitoringa kakovosti podtalnic, izvirov in površinskih vodotokov 
(MOPE, ARSO). Spremlja se onesnaženje plitvih aluvialnih vodo-
nosnikov (naseljena območja in kmetijske površine) in kraško-razpo-
klinskih vodonosnikov, pri katerih je onesnaženje zaradi rabe prostora 
manjše.

Telesa podzemne vode so izbrana glede na vmesno, II. fazo njihove 
določitve. Upoštevala se je tudi zastopanost posameznih tipov vodo-
nosnikov pri vodooskrbi, ki je v Sloveniji približno 60 % aluvijalnih 
vodonosnikov, 40 % kraško-razpoklinskih. Za prikaz kazalca so 
bila upoštevana navedena predlagana telesa podzemne vode: Pre-
kmursko-Mursko polje: 8 merilnih mest (aluvij), Dolina Bolske in 
Sp. Savinjaka dolina: 10 merilnih mest (aluvij), Ljubljansko polje: 10 
merilnih mest (aluvij), Krško-Brežiško polje: 11 merilnih mest (aluvij), 
Tržaško-Kvarnerski zaliv: 1 merilno mesto (kras), Kraška Ljubljanica: 1 
merilno mesto (kras) in Trnovsko-Banjška planota-Hrušica: 4 merilna 
mesta (kras).

Merilna mesta za nitrate so črpališča pitne vode (33,3 %), industrijski 
vodnjaki (8,9 %), skupni objekti monitoringa količine in kakovosti (42,2 
%) in objekti monitoringa kakovosti (15,6 %). Za prikaz kazalca je bilo 
upoštevanih 45 merilnih mest (vodnjaki, vrtine, izviri). Vzorčenje je po-
tekalo 2- do 6-krat na leto.

Podatki za Evropo

Vir podatkov je Nitrates in Groundwater, Indicator Fact Sheet, Eu-
ropean Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, uporabljeni v 
podatkovnem listu, izhajajo iz zbirke podatkov EUROWATERNET-
Groundwater, 2001/2. V tej zbirki se zbirajo podatki, ki jih države 
poročajo EEA o lastnostih izbranih pomembnih vodonosnikov. Izbor 
relevantnih vodonosnikov so države naredile na podlagi kriterijev: ve-
likosti (najmanj 300 km2), regionalne pomembnosti in izpostavljenosti 
antropogenim vplivom. Vsaka država mora poročati o najmanj treh 
vodonosnikih z različnimi vrstami merilnih mest.
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29. PESTICIDI V PODZEMNI VODI

Onesnaženost podzemne vode s pesticidi prikazujemo z 
deležem merilnih mest na vodonosnikih z medzrnsko in kraško-
razpoklinsko poroznostjo, v katerih so bile mejne vrednosti 
koncentracij posameznega pesticida ali vsote pesticidov v 
odvzetih vzorcih vedno presežene, občasno ali nikoli. Mejna 
vrednost koncentracij pesticidov v podzemni vodi v Sloveniji, 
določena v Uredbi o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 
11/02), znaša za posamezne pesticide 0,06 µg/l, za atrazin in 
desetil-atrazin 0,1 µg/l, za vsoto pesticidov pa 0,5 µg/l. 

Slika 29-1: Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih na izbranih vodonosnikih leta 2002 

CILJ
Nacionalni program varstva okolja predvideva zaustavi-
tev onesnaževanja podtalnice s pesticidi. 
Zakonska podlaga za doseganje tega cilja so: Uredba o 
kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/02), Uredba 
o določanju statusa zaradi fitofarmacevtskih sredstev 
ogroženega območja vodonosnikov in njihovih hidro-
grafskih zaledij in o ukrepih celovite sanacije (Ur. l. RS, 
št. 97/02), Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih 
hidrografskih zaledjih, ogroženih zaradi fitofarmacevt-
skih sredstev (Ur. l. RS, št. 97/02), Pravilnik o zdrav-
stveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97, 54/98 
in 7/00) in direktiva EU o pitni vodi (98/83/ES). 
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Slika 29-2: Gibanje koncentracij vsote pesticidov na opazovanih telesih podzemne vode v obdobju 1993–2003. Mejna vrednost za vsoto 
pesticidov je 0,5 µg/l .

Slika 29-3: Koncentracije pesticidov na merilnih mestih podzemnih voda
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003; podlaga: Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 29-1: Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih na izbranih vodonosnikih leta 
2002 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

merilna mesta enota
Prekmursko-
Mursko polje

Dolina Bolske in 
Spodnje Savinjske 

doline
Ljubljansko 

polje
Krško-Brežiško 

polje
Tržaško-Kvarn-

erski zaliv
Kraška 

Ljubljanica

Trnovsko-
Banjška plano-

ta-Hrušica

skupaj število 8 10 10 11 1 1 4

brez preseganj število 6 8 9 12 1 1 4

brez preseganj % 75 80 100 100 100 100 100

občasna preseg-
anja število 1 0 0 0 0 0 0

občasna preseg-
anja % 12,5 0 0 0 0 0 0

stalna preseganja število 1 2 0 0 0 0 0

stalna preseganja % 12,5 20 0 0 0 0 0

Preglednica 29-2: Koncentracije vsote pesticidov na opazovanih telesih podzemne vode v obdobju 1993–2002, mejna vrednost za 
vsoto pesticidov je 0,5 µg/l 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003, Pesticides in Groundwater, Indicator Fact 
Sheet, European Environment Agency, 2002

enota 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Krško-Brežiško polje µg/l 0,13 0,28 0,23 0,08 0,06 0,02 0,03 0,03 0,07 0,06 0,05

Ljubljansko polje µg/l 0,14 0,16 0,10 0,09 0,14 0,05 0,14 0,13 0,19 0,10 0,09

Dolina Bolske in Spodnja Savinjska dolina µg/l 0,70 0,47 0,42 0,34 0,35 0,25 0,51 0,38 0,34 0,37 0,23

Prekmursko-Mursko polje µg/l 1,29 0,82 0,61 0,51 0,50 0,37 0,67 0,40 np 0,55 0,19

Aritmetične srednje vrednosti za vsoto pesticidov so leta 
2002 mejno vrednost 0,5 µg/l presegle samo v podtalnici 
na Prekmursko-Murskem polju. Od leta 1993 do 2003 je 
zniževanje vsote pesticidov ugotovljeno na vodonosnikih 
ob Muri (Prekmursko-Mursko polje) in ob Savinji (Spodnja 
Savinjska dolina – dolina Bolske). Vsebnosti vsote pesticidov 
na Ljubljanskem polju in na Krško-Brežiškem polju so bile 
v obdobju 1993–2002 v dopustnih mejah. Na kraško-

razpoklinskih vodonosnikih so vsebnosti pesticidov nižje od 
meje določljivosti analitskih metod. Največji delež preseganja 
mejnih vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin 
in njegov metabolit desetilatrazin. Delež merilnih mest, na 
katerih je koncentracija omenjenih pesticidov presegla mejne 
vrednosti, določene v zakonodaji, je v Sloveniji večji od 
evropskega povprečja. 
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Kakovost podzemne vode v Sloveniji se spremlja v okviru državnega mo-
nitoringa kakovosti podtalnic, izvirov in površinskih vodotokov (MOPE, 
ARSO). Spremlja se onesnaženje plitvih aluvialnih vodonosnikov (na-
seljena območja in kmetijske površine) in kraško-razpoklinskih vodo-
nosnikov, kjer je onesnaženje zaradi rabe prostora manjše.

Telesa podzemne vode so izbrana glede na vmesno, II. fazo njihove 
določitve. Upoštevala se je tudi zastopanost posameznih tipov vodo-
nosnikov pri vodooskrbi, ki je v Sloveniji približno 60 % aluvijalnih vodo-
nosnikov, 40 % kraško-razpoklinskih. Za kazalec so bila upoštevana 
navedena predlagana telesa podzemne vode: Prekmursko-Mursko 

polje: 8 merilnih mest (aluvij), Dolina Bolske in Sp. Savinjaka dolina: 
10 merilnih mest (aluvij), Ljubljansko polje: 10 merilnih mest (aluvij), 
Krško-Brežiško polje: 11 merilnih mest (aluvij), Tržaško-Kvarnerski zaliv: 
1 merilno mesto (kras), Kraška Ljubljanica: 1 merilno mesto (kras) in 
Trnovsko-Banjška planota-Hrušica: 4 merilna mesta (kras).

Objekti merilne mreže so vodnjaki na črpališčih pitne vode (33,3 %), in-
dustrijski vodnjaki (8,9 %) in objekti za spremljanje količinskega in kako-
vostnega stanja podzemne vode (57,8 %: vrtine, piezometri in vodnjaki). 
Za prikaz kazalca je bilo upoštevanih 45 merilnih mest (vodnjaki, vrtine, 
izviri). Vzorčenje je potekalo 2- do 6-krat na leto.
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30. FOSFOR V JEZERIH

CILJ
Skrb za boljše stanje vodnega okolja je eno izmed 
prednostnih področij Nacionalnega programa varstva 
okolja. Temeljni cilj Okvirne vodne direktive (2000/
60/ES), na katero se navezujeta tudi Zakon o vodah 
(Ur. l. RS, št. 67/2002) in Uredba o kemijskem stanju 
površinskih voda (Ur. l. RS, št. 11/2002), je izboljšanje 
ekološkega stanja oz. ekološkega potenciala vseh 
vodnih teles, kar vključuje tudi prispevna območja 
jezer, v katerih je treba z ustreznimi ukrepi zmanjšati 
vnos nutrientov, zlasti fosforja v jezera.

V vodnem okolju je fosfor med vsemi osnovnimi biogenimi 
elementi najmanj pogost, zato vsebnost fosforja v vodi vpliva na 
biološko produktivnost v vodnem ekosistemu. Tudi v slovenskih 
jezerih je omejitveni dejavnik produkcijskih procesov največkrat 
fosfor, zato povprečno letno vsebnost celotnega fosforja 
uporabljamo kot kazalec za oceno trofičnosti oziroma kot kaza -
lec evtrofikacije v jezerih. Neustrezno odvajanje komunalnih 
odplak in spiranje fosforja s kmetijskih površin sta največja 
in najpogostejša alohtona vira fosforja v jezerih. Vsebnost je 
zato zelo odvisna od gostote prebivalstva in intenzivnosti rabe 
prostora v pojezerju. Povečana vsebnost nutrientov, zlasti 
fosforja, pospešuje produktivnost rastlinskega planktona, ki 
vpliva na zmanjšano prosojnost jezera. Prosojnost, ki jo merimo 
kot Secchijevo globino, zato uporabljamo kot pomožni kazalec 
stanja oziroma produktivnosti jezer. Zmanjšana prosojnost vpliva 
na videz jezera, omejuje kopanje in druge športne aktivnosti na 
jezerih in ob njih.

Slika 30-1: Povprečna letna koncentracija celotnega fosforja v 
µg P/l v izbranih jezerih
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Preglednica 30-1: Povprečna letna koncentracija celotnega fosforja v µg P/l v izbranih jezerih
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 1992–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002

Blejsko jezero µg P/l 27,8 16,3 15,4 13,7

Bohinjsko jezero µg P/l 5,2 5,8 3,7 3,9

Cerkniško jezero µg P/l 19,9 23,5 22,4 19,8

V Evropi narašča število jezer z nižjo vsebnostjo fosforja 
in večjo prosojnostjo, kar je posledica ukrepov, ki vplivajo 
na zmanjšanje obremenitev jezer iz pojezerij. Podobno 
opažamo tudi v večjih naravnih jezerih v Sloveniji.
V Blejskem in Bohinjskem jezeru, ki sta edini večji 
(> 0,5 km2) stalni naravni jezeri v Sloveniji, vsebnost fosforja 
v zadnjih desetih letih upada oziroma ostaja na ravni prejšnjih 
let. Upadanje vsebnosti fosforja je izrazitejše v Blejskem 
jezeru, kjer so se prvi sanacijski ukrepi, vključno s sanacijo 
kanalizacije, začeli izvajati že v začetku 70. let. Izboljšanje 
stanja oz. zmanjšanje trofičnosti Blejskega jezera se kaže 
tudi v povprečni letni prosojnosti jezera, ki se postopno veča. 
Pojezerje Bohinjskega jezera obsega območje visokogor-
skega krasa, kjer so vplivi človeka omejeni, zato je vsebnost 
fosforja in produktivnost fitoplanktona v Bohinjskem jezeru 
nizka. Ob stalnem naraščanju turizma ob Bohinjskem jezeru 
je ureditev kanalizacije (2000/02), kljub dobremu stanju 
jezera, nujen preventivni ukrep. Prosojnost Bohinjskega 
jezera, kjer je pretočnost velika, ni odvisna samo od gostote 
fitoplanktona, temveč tudi od količine anorganskih lebdečih 
delcev, ki jih zlasti ob hudih nalivih prinašajo v jezero narasli 

potoki in hudourniki, zato prosojnost v tem primeru ni 
povsem ustrezen pomožni kazalec stanja. 
Zaradi stalnega presihanja je Cerkniško jezero poseben 
vodni ekosistem, ki ga ne moremo primerjati s stalnimi 
jezeri, kot sta Blejsko in Bohinjsko. Problemov čezmerne 
obremenitve s hranilnimi snovmi in s tem povezane 
evtrofikacije zaradi presihanja na Cerkniškem jezeru ni 
čutiti. V času, ko Cerkniško polje, ki je poraščeno z bogato 
močvirsko vegetacijo, preplavlja voda, so rastline naravni 
čistilni sistem, ki sproti porablja nutriente, ki jih pritoki 
prinašajo v jezero. Sistem, ki deluje kot velika biološka 
čistilna naprava, preneha delovati, ko jezero presahne. 
Voda se takrat zbere le v strugi Stržena, njena kakovost pa 
je slabša kot med večjo ojezeritvijo. Nihanje vodne gladine 
vpliva tudi na nihanje vsebnosti fosforja v jezeru, ki se v 
obdobju od 1992 do 2002, globalno gledano, ni povečala. 
Kljub temu so v prispevnem območju Cerkniškega jezera 
nujni ukrepi, ki bi zmanjšali obremenjenost z nutrienti, 
predvsem pa fekalno onesnaženje nekaterih pritokov. 
Zaradi plitvosti in bujne močvirske vegetacije prosojnost ni 
primeren pomožni kazalec stanja Cerkniškega jezera.
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V redni državni monitoring kakovosti jezer so bila v obdobju od 1992 
do 2002 vključena vsa večja naravna jezera v Republiki Sloveniji. To 
so Blejsko, Bohinjsko in Cerkniško jezero s pritoki.

Podatki za Slovenijo

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Repu-
blike Slovenije za okolje, Urad za monitoring, Sektor za kakovost voda 
(Relacijska zbirka podatkov).

Monitoring kakovosti jezer poteka po standardnih postopkih, ki za-
jemajo tako vzorčevanje kot tudi posamezne analize. Vzorci za analizo 
celotnega fosforja so bili v Blejskem in Bohinjskem jezeru zajeti v 
mesečnih intervalih na dveh oz. treh zajemnih točkah, po globinski 
vertikali na vsak drugi oz. tretji meter globine. Posredovan je podatek 
o povprečni letni vsebnosti celotnega fosforja, ki smo ga izračunali z 

upoštevanjem prostornine posamezne globinske plasti (povprečje iz-
merjenih vrednosti fosforja v globinski plasti X prostornina globinske 
plasti). 

Na Cerkniškem jezeru so razmere drugačne, ne vzorčuje se po globi-
nah. Podatek o vsebnosti celotnega fosforja, ki smo ga posredovali, 
je letni povpreček posameznih meritev na različnih lokacijah Cerkni-
škega jezera.

Podatki za druge države

Eurowaternet lakes (povprečna poletna vsebnost celotnega fosforja).

Podatki o vsebnosti fosforja v evropskih jezerih zajemajo države EEA. 
Zaradi neenakomerne razporeditve in različnih tipov jezer je primerjava 
med državami nezanesljiva.

Preglednica 30-2: Povprečna prosojnost v Blejskem in Bohinjskem jezeru v metrih
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 1992–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002

Blejsko jezero Secchijeva globina v m 6,00 5,97 6,40 6,57

Bohinjsko jezero Secchijeva globina v m 9,90 9,07 8,93 9,77
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31. KAKOVOST PITNE VODE

Po najnovejši slovenski zakonodaji je pitna voda voda v njenem 
prvotnem stanju ali po pripravi namenjena pitju, kuhanju, pripravi 
hrane ali za druge gospodinjske namene, za proizvodnjo in 
promet živil, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se dobavlja 
iz vodovodnega omrežja sistema za oskrbo s pitno vodo, 
cistern ali kot predpakirana voda. Vsak sistem oskrbe s pitno 
vodo mora imeti upravljavca, ki mora zagotavljati skladnost in 
zdravstveno ustreznost pitne vode. Če upravljavec ni določen, 
izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna skupnost. Skladnost 
mora biti zagotovljena na mestih, kjer se voda uporablja kot 
pitna voda, ugotavlja se z odvzemom in preskušanjem vzorcev. 
Nadzoruje se tudi varnost oskrbe s pitno vodo, ki se zagotavlja 
z režimom v vodovarstvenih območjih. 
Kazalec prikazuje deleže neustreznih vzorcev po mikrobioloških 
in fizikalno-kemijskih kriterijih na sistemih za oskrbo s pitno 
vodo, ki oskrbujejo 5.000 prebivalcev ali več (skupno 
oskrbujejo 75 % prebivalcev Slovenije – delež vsako leto 

raste), in delež prebivalcev RS, ki so bili preko teh sistemov 
izpostavljeni neustrezni pitni vodi. Parametre preskušanj 
delimo na indikatorske mikrobiološke in fizikalno-kemijske, 
ki ne pomenijo neposredne nevarnosti za zdravje ljudi (npr. 
koliformne bakterije, barva, vonj …), in na mikrobiološke in 
kemijske, ki pomenijo potencialno nevarnost za zdravje ljudi: 
E.coli, enterokoke in toksične snovi. Od toksičnih snovi se 
pojavljajo predvsem pesticidi in njihovi metaboliti, nitrati in v 
enem sistemu svinec pred mešanjem vode iz črpališča, ki se 
vključi v sistem občasno.

CILJ
Cilj je ugotoviti dejansko stanje glede oskrbe s pitno 
vodo v Sloveniji, določiti vrednosti in gibanja mikro-
bioloških in fizikalno-kemijskih parametrov za oceno 
zdravstvene ustreznosti pitne vode in predlagati 
splošne ukrepe za izboljšanje kakovosti pitne vode. 

Slika 31-1: Delež neustreznih vzorcev mikrobioloških preskušanj 
zaradi prisotnosti E.coli in enterokov, delež neustreznih vzorcev 
fizikalno-kemijskih preskušanj zaradi presežene koncentracije 
pesticidov in/ali nitratov, na sistemih oskrbe s pitno vodo, ki 
oskrbujejo 5.000 prebivalcev ali več, v letih 1999–2002 v 
Republiki Sloveniji 
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Slika 31-2: Delež prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov 
oskrbe s pitno vodo, pri katerih je bilo 5 % ali več neustreznih 
vzorcev pitne vode zaradi mikrobioloških in fizikalno-kemijskih 
parametrov, v letih 1999–2002 
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Slika 31-3: Število prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov oskrbe s pitno vodo, ki oskrbujejo 5.000 prebivalcev ali več, in od tega število 
prebivalcev, vezanih na sisteme, v katerih se je izvajala dezinfekcija pitne vode

Leta 2002 so bile zakonska podlaga za kazalce zahteve 
Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 
46/97, 52/97, 54/98 in 7/00), ki je bil večinoma usklajen 
z Direktivo EU za pitno vodo (98/83/ES). Leta 2004 je bil 
sprejet Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in 35/04), ki 
je v celoti usklajen z direktivo EU.
V Sloveniji je število hidričnih epidemij relativno majhno, 
enako tudi število obolelih. Za zagotavljanje skladnosti in 
zdravstvene ustreznosti pitne vode se po najnovejši zakonodaji 
vodi notranji nadzor, ki ga izvaja upravljavec, in spremljanje 
stanja (monitoring), ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za 
zdravje. Poleg tega se izvaja tudi uradni nadzor. Leta 2003 je 
bil določen notranji nadzor, ki ga izvajajo upravljavci na podlagi 
HACCP-sistema v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, 
št. 52/2000, 42/02), Pravilnika o uradnem zdravstvenem 
nadzoru nad živili (Ur. l. RS, št. 73/03, 45/04) in Pravilnika o 
higieni živil (Ur. l. RS, št. 60/02). Problematični so zlasti manjši 

sistemi, ki oskrbujejo do 500 oziroma do 1.000 prebivalcev. So 
pretežno brez upravljavca, neurejeni, brez ustreznih sredstev 
in opreme, slabo vzdrževani, ne izvajajo se varstveni ukrepi v 
vodovarstvenih območjih …). Izvajanje ukrepov in stalni nadzor 
teh sistemov pomembno izboljša zdravstveno ustreznost pitne 
vode. Dolgoročna rešitev je priključevanje prebivalcev na velike 
sisteme, ki imajo upravljavca ter urejen nadzor in vzdrževanje.
Od toksičnih snovi je najpogosteje presežena mejna vrednost 
za nekatere pesticide in njihove metabolite, predvsem atrazin in 
desetil-atrazin, ter za nitrate, predvsem v sistemih, ki uporabljajo 
kot vir pitne vode podtalnico. Od drugih toksičnih snovi se je v 
enem sistemu pojavil tudi svinec. 
Prisotnost nitratov v vzorcih pitne vode, odvzetih iz omrežij 
javnih sistemov, sistematično ugotavljamo od leta 1995. Število 
manjših sistemov, v katerih je razmeroma pogosto presežena 
mejna vrednost, se je bistveno zmanjšalo. Število prebivalcev, 
oskrbovanih iz teh sistemov, se je zmanjšalo s 112.498 leta 
1995 na 3.716 leta 2002. 
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 31-1: Delež neustreznih vzorcev mikrobioloških preskušanj zaradi prisotnosti E.coli in enterokov ter delež neustreznih 
vzorcev občasnih fizikalno-kemijskih preskušanj zaradi presežene mejne vrednosti za posamezne pesticide in/ali nitrate na sistemih 
oskrbe s pitno vodo, ki oskrbujejo 5.000 prebivalcev ali več, v letih 1999–2002 v Republiki Sloveniji 
Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, Inštitut za varovanje zdravja, 2003

enota 1999 2000 2001 2002

presežena E. coli % 1,5 1,2 0,9 1,1

preseženi enterokoki % 0,3 0,1 0,2 0,3

presežena kombinacija E.coli in entrokokov % 0,5 0,2 0,4 0,1

preseženi pesticidi % 2,0 4,8 3,6 3,2

preseženi nitrati % 0,7 0,6 0,4 0,7

Preglednica 31-2: Delež prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov javne oskrbe s pitno vodo, pri katerih je bilo 5 % ali več neustreznih 
vzorcev pitne vode zaradi mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj, v letih 1999–2002 
Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, Inštitut za varovanje zdravja RS, 2003

prebivalci, priključeni na vodovodni sistem enota 1999 2000 2001 2002

skupaj št 1.398.137 1.455.981 1.452.773 1.505.618

mikrobiološko neustrezna (E.coli) št 209.919 204.260 84.798 168.277

mikrobiološko neustrezna (E.coli) % 15,0 14,0 5,8 11,2

fizikalno kemijsko neustrezna št 451.985 591.418 358.963 430.957

fizikalno kemijsko neustrezna % 32,3 40,6 24,7 28,6

toksično neustrezna št 58.740 176.677 150.695 123.645

toksično neustrezna % 4,2 12,1 10,4 8,2

drugače neustrezna št 50.865 37.040 10.310 19.040

drugače neustrezna % 3,6 2,5 0,7 1,3

Preglednica 31-3: Število prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov oskrbe s pitno vodo, ki preskrbujejo 5.000 prebivalcev ali več, in med 
njimi število prebivalcev, vezanih na sisteme, v katerih se je izvajala dezinfekcija pitne vode
Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, Inštitut za varovanje zdravja RS, 2003

prebivalci, priključeni na vodovodni sistem enota 1999 2000 2001 2002

skupaj število 1.398.137 1.455.981 1.452.773 1.505.618

z dezinfekcijo pitne vode število 853.518 851.773 848.474  894.319

brez dezinfeksije pitne vode število 544.619 604.208 604.299 611.299
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Podatki o zdravstveni ustreznosti pitne vode so zbrani in urejeni po 
sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbujejo 5.000 prebivalcev ali 
več, za območje Slovenije.

Vir podatkov je Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, 
ki se na Inštitutu za varovanje zdravja RS vsako leto dopolnjuje in 
spreminja skladno s posredovanimi podatki območnih zavodov za 
zdravstveno varstvo in glede na zahteve za poročanje. Podatke spo-
ročijo upravljavci javnih sistemov območnim zavodom za zdravstveno 
varstvo, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo, zavodi pa Inštitutu za 
varovanje zdravja RS, ki vsako leto pripravi poročilo in ga posreduje 
Ministrstvu za zdravje RS.

Vir vsebuje podatke o upravljavcu, sistemu za oskrbo s pitno vodo (tip 
vode, velikost sistema, število prebivalcev, ki jih oskrbuje), podatke o 
varnosti, rezultate preskušanja vzorcev pitne vode, skladno z zahte-
vami Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/
97, 52/97, 54/98 in 7/00). Iz rezultatov rednih in občasnih mikro-
bioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj se ugotavljata skladnost in 
zdravstvena ustreznost pitne vode. Izvajajo se tudi ukrepi za odpravo 
pomanjkljivosti in za izboljšanje stanja.
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32. KAKOVOST KOPALNIH VODA

Kopalna voda v naravnih kopališčih je vodno telo površinske 
vode – to so tekoče in stoječe celinske vode (reke, jezera) ter 
morje ali njegov del. Območja kopalnih voda, kjer se običajno 
kopa večje število ljudi in kopanje ni prepovedano, so določena 
z Uredbo o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti 
kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 70/03). Kakovost kopalne vode 
mora ustrezati zahtevam Pravilnika o higienskih zahtevah za 
kopalne vode (Ur. l. RS, št. 9/88). 

CILJ
Cilj je ugotoviti dejansko stanje kakovosti kopalnih 
voda v Sloveniji, nadzorovati stanje na posameznih 
naravnih kopališčih in območjih kopalnih voda zaradi 
varovanja zdravja ljudi, določiti kakovost, predlagati 
ukrepe za izboljšanje kakovosti kopalne vode.

Slika 32-1: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja za celinske kopalne vode v letih 1996–2002

Slika 32-2: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja za morske kopalne vode v letih 1996–2002
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Za nadzor nad naravnimi kopališči in območji kopalnih 
voda so bili leta 2003 sprejeti novi podzakonski predpisi: 
Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu 
kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 70/03), Pravilnik 
o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih 
voda (Ur. l. 79/03) in Pravilnik o minimalnih higienskih in 
drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. RS, št. 73/03), ki 
so usklajeni z direktivo EU iz leta 1975 (EU (76/160/EGS) 
in Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002). 
Leta 2002 je bilo od vzorcev, odvzetih v kopališčih ob 
morju, mikrobiološko neustreznih 10,1 %, fizikalno-kemijsko 
pa je bil neustrezen le en vzorec, zato lahko sklepamo, da je 

voda v kopališčih ob morju ustrezala predpisanim zahtevam 
za kopalne vode.
Na celinskih površinskih vodah je bilo za mikrobiološke 
preiskave po več vzorcev odvzetih na Bohinjskem in 
Blejskem jezeru ter Šobčevem bajerju; od skupno 50 
odvzetih vzorcev na 9 kopališčih le en vzorec ni ustrezal 
mikrobiološkim kriterijem. Za fizikalno-kemijske preiskave 
je bila odvzeta skoraj polovica manj vzorcev (3 v sezoni na 
kopališče), neustrezni so bili skupno štirje vzorci, od tega 
trije zaradi presežene vsebnosti nitratov. Iz rezultatov lahko 
sklenemo, da je bila voda na teh kopališčih primerna za 
kopanje. Podobno bi lahko ocenili tudi nekatera kopališča 

Slika 32-3: Območja kopalnih voda
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004
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Podatki in viri

Preglednica 32-1: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja za celinske kopalne vode v letih 
1996–2002
Vir: Zbirka podatkov o kopališčih ob naravnih vodah, Inštitut za varovanje zdravja RS, 2003

enota 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

odvzeti vzorci za mikrobiološke preizkave število 166 151 166 148 208 184 233

mikrobiološko ustrezni vzorci število 82 77 94 100 145 112 140

mikrobiološko ustrezni vzorci % 49,4 51,0 56,6 67,6 69,7 60,9 60,1

odvzeti vzorci za fizikalno kemijske preizkave število 132 132 78 108 172 140 194

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci število 83 105 22 83 114 94 136

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci % 62,9 79,5 28,2 76,8 66,3 67,1 70,1

Preglednica 32-2: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja za morske kopalne vode v letih 
1996–2002
Vir: Zbirka podatkov o kopališčih ob naravnih vodah, Inštitut za varovanje zdravja RS, 2003

enota 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

odvzeti vzorci za mikrobiološke preizkave število 640 640 608 640 608 608 415

mikrobiološko ustrezni vzorci število 476 541 439 548 537 527 373

mikrobiološko ustrezni vzorci % 74,4 84,5 72,2 85,6 88,3 86,7 89,9

odvzeti vzorci za fizikalno kemijske preizkave število 621 636 570 640 608 608 415

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci število 616 636 553 640 608 599 414

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci % 99,2 100 97 100 100 98,5 99,8

kemijsko, polovica zaradi presežene koncentracije nitratov. 
Zaradi premajhnega števila odvzetih vzorcev za večino teh 
mest, kjer se ljudje tudi kopajo, ni mogoče podati ocene 
o kakovosti kopalne vode. Kopalna mesta, zlasti ob rekah, 
gramoznicah in bajerjih, so popolnoma neurejena in nimajo 
upravljavca; kopalci se v njih kopajo na lastno odgovornost. 

na reki Kolpi, vendar bi bilo treba za realnejšo oceno povečati 
število vzorčenj.
Na vseh drugih mestih na celinskih površinskih vodah in ob 
morju, kjer se ljudje kopajo na lastno odgovornost, so bili 
odvzeti manj kot trije vzorci v sezoni, na 65 kopališčih samo 
enkrat, na 52 pa dva- do trikrat. 45 % preiskanih vzorcev 
na teh kopališčih je bilo fekalno obremenjenih, 27 % tudi 

Po novi zakonodaji iz leta 2003 upravlja Zbirko podatkov o naravnih 
kopališčih IVZ, zbirko podatkov o območjih kopalnih voda pa minis-
trstvo, pristojno za okolje. Vir za kazalec za leto 2002 (upravlja IVZ) 
vsebuje podatke o kraju, kjer je kopališče, imenu vode in imenu 

kopališča, tipu kopalne vode, nadzoru, pogostnosti vzorčenja, številu 
odvzetih vzorcev za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja ter 
številu neustreznih vzorcev in vzroku neustreznosti v skladu z veljavnim 
Pravilnikom o higienskih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. SRS, št. 

4_vode   97 11/24/04, 2:48:39 PM



98

V
O

D
E

9/88). Iz rezultatov preskušanj se oceni higienska ustreznost kopalne 
vode in določijo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje kako-
vosti kopalne vode zaradi varovanja zdravja ljudi.

Vir podatkov je Zbirka podatkov o kopališčih ob naravnih vodah, ki se 
je na Inštitutu za varovanje zdravja RS vsako leto dopolnjevala in spre-
minjala skladno s posredovanimi podatki območnih ZZV in glede na 
zahteve za poročanje. Podatke sporočajo upravljavci naravnih kopališč 
območnim zavodom, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo, zavodi pa 
Inštitutu za varovanje zdravja RS, ki vsako leto pripravi poročilo in ga 
posreduje Ministrstvu za zdravje RS. Tudi na nekaterih mestih, kjer se 
na lastno odgovornost običajno kopa večje število kopalcev, odvze-
majo nekateri zavodi vzorce za preskušanje.

Leta 2002 je bilo evidentiranih 168 naravnih kopališč in kopalnih 
mest. V 20 (12 %) kopališčih ali kopalnih mestih je bilo odvzetih po 19 
vzorcev vode (na teden), v 10 (6 %) pa po 4 do 5 vzorcev (na 14 dni). 
Na 21 (12,5 %) evidentiranih kopališčih ali kopalnih mestih zdravstveni 
inšpektorat ali zavodi niso odvzeli nobenega vzorca. 

Za laboratorijska preskušanja je bilo odvzetih skupno 1.202 vzorcev 
kopalnih vod ob površinskih vodah, za mikrobiološke preskuse 620 
(51,6 %) ter za fizikalno-kemijske 582 (48,4 %) vzorcev. V kopališčih 
ob morju, ob Blejskem in Bohinjskem jezeru in Šobčevem bajerju 
(skupaj okoli 45 kopališč), ki imajo upravljavca ali pogodbo o nad-
zoru z območnim zavodom za zdravstveno varstvo, in na kopalnih 
mestih, na katerih so zavodi sami izvajali monitoring, se je v preteklih 
letih opravljalo vzorčenje v skladu s predpisi in so podatki na voljo pri 
plačniku.

Podatki o higienski ustreznosti površinskih kopalnih voda (poročanje 
območnih zavodov in laboratorijev IVZ) so zbrani in urejeni po tipu ko-
palne vode (morje ter stoječe in tekoče celinske vode), po območjih 
nadzora – javni zavodi za zdravstveno varstvo (ZZV), po pogostnosti 
vzorčenja v sezoni ter po mikrobiološki in fizikalno-kemijski ustreznosti 
odvzetih vzorcev po posameznih tipih površinskih voda in se pripravijo 
kot letno poročilo za Ministrstvo za zdravje RS.
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Odpadki in snovni tok

Za gospodarski razvoj potrebujemo naravne vire – snovi, iz 
katerih pridobivamo papir, jeklo, plastiko, cement, krmo in ki 
jih vključujemo v svoja življenja v obliki cest, embalaže, hrane 
idr. Ker večina naravnih virov ni neomejena in obnovljiva, lahko 
prihodnjim generacijam zagotovimo enake možnosti za razvoj 
le, če z viri ravnamo odgovorno. EU si je kot enega izmed glav-
nih ciljev v Strategiji trajnostnega razvoja postavila razdružitev 
povezave med gospodarsko rastjo, rabo virov in proizvodnjo 
odpadkov. 

Vsak dan nastajajo ogromne količine odpadkov, ki jih je treba 
zbrati in po možnosti ponovno uporabiti, da se zmanjša obre-
menjevanje okolja, saj jih je treba v nasprotnem primeru nekje 
shraniti oz. odložiti. Pri odlaganju odpadkov nastajajo izcedne 
vode, ki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato morajo biti od-
lagališča ustrezno urejena. V Sloveniji je po ocenah 50.000 
do 60.000 divjih odlagališč, ki ne ustrezajo temu pogoju. 
Po oceni Eurostata je leta 2002 povprečna količina zbranih 
komunalnih odpadkov v EU-15 znašala 559 kilogramov na pre-
bivalca. V Sloveniji je bilo istega leta odloženih 411 kilogramov 
odpadkov iz gospodinjstev na prebivalca. 

Poleg odpadkov iz gospodinjstev so še odpadki iz industrije, v 
kateri nastajajo tudi nevarni odpadki, ki jih je treba uničiti. Če 
tega ni mogoče storiti v lastni državi, jih je treba izvoziti na unič-
enje v tujino, kjer imajo za to ustrezno tehnologijo. Podatki tako 
Agencije Republike Slovenije za okolje kot Statističnega urada 
RS kažejo na povečano letno količino nevarnih odpadkov v 
Sloveniji, a deloma so številke višje tudi zaradi boljšega zajema 
povzročiteljev nastajanja tovrstnih odpadkov.

99
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CILJ

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanj-
šanje količine nastalih komunalnih odpadkov, poveča-
nje snovne in energetske izrabe odpadkov, zmanjševa-
nje emisij toplogrednih plinov in uvajanje učinkovitega 
sistema ravnanja z odpadki. Zakonska podlaga za 
doseganje cilja je Odredba o ravnanju z ločeno zbra-
nimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01).

33. NASTAJANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in drugi od-
padki, ki so po svoji naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom 
podobni. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04) je opre-
delil zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov kot obvezno ob-
činsko gospodarsko javno službo varstva okolja. Za ravnanje z 
ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov velja Odredba o rav-
nanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01). Ločeno 
zbrane frakcije so del komunalnih odpadkov, ki nastajajo v lo-
kalni skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in 
sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, 
obrti in storitvenih dejavnostih.

Slika 33-1: Količina komunalnih odpadkov na prebivalca v Slove-
niji in EU-15
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Podatki tako Agencije RS za okolje kot Statističnega urada 
RS kažejo na to, da se v Sloveniji proizvede okrog 450 kg 
komunalnih odpadkov na prebivalca na leto. Po podatkih Stati-
stičnega urada Republike Slovenije za leti 1995 in 1998 je bilo 
nastajanje komunalnih odpadkov nekoliko višje (512 in 523 
kg/prebivalca na leto). Vendar je bila metodologija zbiranja po-
datkov o nastalih odpadkih nekoliko drugačna, zato težko skle-
pamo, da se je količina nastalih odpadkov zmanjšala. Pra vo gi-
banje nastajanja komunalnih odpadkov bomo lahko sledili šele 
v prihodnjih letih, ko bomo več let uporabljali isto metodologijo 
in bo v celoti deloval sistem ločenega zbiranja komunalnih od-
padkov. Po podatkih za leto 2002 se je v Sloveniji proizvedlo 
411 kg komunalnih odpadkov na prebivalca.

Po podatkih Evropske agencije za okolje v državah članicah 
EU narašča količina komunalnih odpadkov. V 5. okoljskem ak-
cijskem programu je bil zapisan cilj, da je treba na ravni EU do 
leta 2000 stabilizirati nastajanje komunalnih odpadkov, in sicer 
na 300 kg/prebivalca na leto. Leta 1999 je bila povprečna 
količina nastalih komunalnih odpadkov na ravni držav članic EU 
okrog 500 kg/prebivalca na leto.
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Slika 33-2: Delež odpadkov iz občin na skupnih komunalnih odlagališčih 
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2002; podlaga: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 

PODATKI IN VIRI

Preglednica 33-1: Količina komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji in EU-15
Vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003; Statistični letopis RS 2000, 2001, 2003, Statistični urad Republike 
Slovenije; Municipal waste generation per capita, Indicator Fact Sheet. European Environment Agency, 2002

enota 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EU-15 kg/prebivalca 478 495 489 520 533 np np np

Slovenija (podatki SURS) kg/prebivalca 515 np np 523 np np 448 411

Slovenija (podatki ARSO) kg/prebivalca np np np np np np 450 411
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Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija Republike Slove-
nije za okolje spremlja nastajanje komunalnih odpadkov od leta 2001 
dalje. Skladno z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 
21/01) izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov Agenciji 
RS za okolje poročajo podatke o zbranih količinah komunalnih odpad-
kov enkrat na leto (31. 3.) na predpisanih obrazcih. Preveri se vsebina 
vsakega pridobljenega in izpolnjenega obrazca. Če so pomanjkljivosti, 
se podatki usklajujejo z zavezancem. Pridobljena poročila se vnese v 
zbirko podatkov. Iz podatkov o zbranih količinah se sklepa količina na-
stalih komunalnih odpadkov.

Količine nastalih komunalnih odpadkov spremlja tudi Statistični urad 
Republike Slovenije, in sicer s triletnimi raziskavami. Statistični urad 
Republike Slovenije je leta 1995 in 1998 spremljal nastajanje ko-
munalnih odpadkov skladno z definicijami EUROSTAT-a. Leta 2001 
in 2002 pa je izvedel raziskavo o nastajanju komunalnih odpadkov 
skladno z določili in poročanjem, kot ga predpisuje Odredba o ravna-

nju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki.

Uporabljeni so bili podatki za države EU, za katere so bili dosegljivi 
(Belgija, Danska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Špa-
nija in Združeno kraljestvo).

Vir podatkov je Municipal waste generation per capita, Indicator fact 
sheet. European Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, ki so 
bili uporabljeni v podatkovnem listu kazalca, so povzeti po Eurostatovi 
zbirki New Cronos Database (Eurostat-OECD JQ 2000). Zbrani so bili 
s pomočjo skupnih vprašalnikov (t. i. Joint Questionairres - JQ 2000) 
ter študije Household and Municipal Waste: Comparability of Data in 
EEA Member Countries, Topic report No 3/2000, European Environ-
mental Agency, European Topic Centre on Waste, 2000, ki je bila 
narejena na podlagi vprašalnikov in državnih poročil Evropski agenciji 
za okolje ter podatkov EUROSTAT-a.
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Glavni cilj Nacionalnega programa varstva okolja pri 
odlaganju odpadkov je zmanjšanje nastajanja od-
padkov na izvoru, povečevanje snovne in energetske 
izrabe odpadkov ter zmanjševanje emisij toplogred-
nih plinov. Zakonska podlaga za doseganje cilja je 
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 05/00, 
43/04).

34. ODLOŽENI NENEVARNI ODPADKI

Kazalec prikazuje količino odloženih nenevarnih odpadkov na 
odlagališča nenevarnih odpadkov v Sloveniji. Za nenevarne od-
padke štejemo vse odpadke, ki jih ne uvrščamo med nevarne 
odpadke. Seznam z razvrstitvijo odpadkov je objavljen v prilogi 
Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 
20/01, 13/03).

Kot postopek odstranjevanja odpadkov je odlaganje primerna 
končna oskrba le za tiste odpadke, ki jih ni mogoče predelati ali 
drugače koristno izrabiti. Različne vrste odpadkov se odlagajo 
na zanje primerne vrste odlagališč.

Slika 34-1: Količine odloženih nenevarnih odpadkov

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0
2000 2002

ne
ne

va
rn

i o
dp

ad
ki

 (t
)

Slika 34-2: Struktura odloženih nenevarnih odpadkov leta 2002
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Po uradni evidenci Agencije RS za okolje je bilo v Sloveniji do 
konca leta 2002 aktivnih 48 odlagališč nenevarnih odpadkov in 
3 so gradili. Po letu 2003 naj bi predvidoma obratovalo še 40 
odlagališč nenevarnih odpadkov.  

Po podatkih Agencije RS za okolje o količinah odloženih ne-
nevarnih odpadkov, ki so za leto 2002 primerljivi tudi s podatki 
Statističnega urada RS, se je njihova količina leta 2002 glede 
na leto 2000 zmanjšala za približno 14 %. 

Od celotne količine odloženih nenevarnih odpadkov je leta 

2002 delež komunalnih odpadkov znašal približno 85 %, od 
tega pripada večinski delež (81 %) mešanim komunalnim od-
padkom, preostanek so odpadki z vrtov in ločeno zbrane frak-
cije. Skupni delež drugih odloženih nekomunalnih odpadkov iz 
dejavnosti (gradbeni odpadki, odpadna embalaža, odpadki iz 
naprav za obdelavo odpadkov, anorganski odpadki iz termičnih 
procesov, odpadki iz organskih kemijskih procesov, odpadki iz 
proizvodnje lesa in papirja in drugi odpadki), ki so glede na svoje 
lastnosti nenevarni odpadek, je znašal približno 15 %.

Slika 34-3: Odlagališča nenevarnih odpadkov in količina odloženih odpadkov leta 2002
Vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Geodetska uprava Republike Slovenije,  Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003; podlaga: Geografski inštitut 
Antona Melika ZRC SAZU.
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 34-1: Količine odloženih nenevarnih odpadkov
Vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, 2003; Statistični urad Republike Slovenije, 2003

enota 2000 2002

odloženi nenevarni odpadki t 956.128 822.339

Preglednica 34-2: Struktura odloženih nenevarnih odpadkov 
leta 2002
Vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, 2003; Statistični urad Republike Slovenije, 2003

enota 2002

mešani komunalni odpadki % 81

drugi komunalni odpadki % 4

nekomunalni odpadki % 15

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija Republike Slo-
venije za okolje 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, št. 
70/01, 05/03, 09/04, 13/04), ki določa, da morajo upravljavci odla-
gališč oz. zavezanci za plačilo takse najpozneje do 31. 10. 2001 poro-
čati o vrstah in količinah odloženih odpadkov iz zavezančeve evidence 
o odlaganju za leto 2000, skladno s predpisom o ravnanju z odpadki 
ter nato od leta 2003 dalje vložiti napoved za odmero takse za pre-
teklo koledarsko leto z vsemi potrebnimi podatki. Navedeno napoved 
morajo upravljavci odlagališč, ki so zavezanci za plačilo takse, dostaviti 
na Agencijo Republike Slovenije za okolje najpozneje do 31. marca 
tekočega leta za preteklo koledarsko leto na predpisanem obrazcu, 
objavljenem v Uradnem listu. Podatki se vnesejo v bazo podatkov Rav-
nanje z odpadki. Pri tem se preveri popolnost in kakovost podatkov.

Količino odstranjenih oz. odloženih nenevarnih odpadkov na odlagališ-
čih spremlja s triletnimi raziskavami tudi Statistični urad Republike Slo-
venije. Do leta 2000 se je poročanje upravljavcev odlagališč izvajalo 
ločeno kot poročanje Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agen-
cija Republike Slovenije za okolje ter kot poročanje Statističnemu 
uradu Republike Slovenije. Leta 2002 se je poenotila metodologija 
poročanja med obema državnima institucijama. Tako se je poenotila 
tudi obdelava podatkov, ki jih morajo posredovati upravljavci odlagališč 
skladno z določili Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 
45/00, 20/01 in 13/03). Upravljavci odlagališč kot odstranjevalci 
odpadkov morajo najpozneje do 31. marca za preteklo koledarsko 
leto dostaviti na predpisanem obrazcu poročilo o odstranjevanju oz. 
odlaganju odpadkov. Pri upoštevanju rokov za poročanje zavezancev 
pa veljajo tudi določila Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 
05/00, 43/04), ki določa, da morajo imeti upravljavci odlagališč do 
31. 12. 2000 poslovnik, v katerem so navedene tudi količine in vrste 
odpadkov, ki se skladno z dovoljenjem lahko odlagajo, ter da morajo 
najpozneje do 31. 12. 2001 zagotoviti vodenje evidence o količini, 
vrsti in imetniku prevzetih odpadkov. 

Statistični urad Republike Slovenije je na podlagi poenotene metodo-
logije izvedel leta 2002 raziskavo o količini in vrsti odloženih nenevar-
nih odpadkih na odlagališčih komunalnih odpadkov.
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Eden glavnih ciljev Nacionalnega programa varstva 
okolja na tem področju je zmanjševanje količine nevar-
nih odpadkov in nevarnostnega potenciala odpadkov 
pri izvoru. Zakonska podlaga za doseganje tega cilja 
je Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 
45/00, 20/01).

35. NASTAJANJE NEVARNIH ODPADKOV

Nevarni odpadki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so 
zdravju in/ali okolju škodljive (npr. vnetljivost, dražljivost, strupe-
nost, mutagenost idr.). Seznam odpadkov je objavljen v prilogi 
Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 
20/01, 13/03), v kateri so nevarni odpadki ob klasifikacijski 
številki označeni z zvezdico.

Količina nevarnih odpadkov narašča tako po podatkih Agencije 
RS za okolje kot tudi Statističnega urada RS. Podatki agencije 
kažejo zlasti veliko povečanje nastanka nevarnih odpadkov leta 
2001 glede na 2000, in sicer za 43.503 t, kar je posledica iz-
rednega dogodka, odstranitve večje enkratne količine nevarnih 
odpadkov. Leta 2002 je v Sloveniji nastalo 66.779 t nevarnih 
odpadkov. Tudi podatki, s katerimi razpolaga urad, kažejo na 
povečanje nastanka odpadkov od leta 1998 do leta 2002. Iz 
tega je moč sklepati, da se je nastajanje nevarnih odpadkov 
povečalo. Deloma lahko povečanje pripišemo spremenjeni me-
todologiji poročanja, saj se je leta 2001 spremenil klasifikacijski 
seznam odpadkov, povečalo pa se je tudi število zavezancev, 

Slika 35-1: Skupna količina nastalih nevarnih odpadkov
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ki so poročali, kar je povezano tudi z implementacijo predpisov 
o ravnanju z odpadki in skupnim zajemom podatkov (Statistični 
urad RS, Agencija RS za okolje). Obenem ugotavljamo, da se je 
povečal izvoz nevarnih odpadkov, in sicer leta 2001 za 3.000 t 
glede na leto 2000. V letih 2001 in 2002 pa je izvoz odpadkov 
le nekoliko povečan.

Po informacijah Eurostata in Evropske agencije za okolje so v 
državah članicah in pridruženih članicah podatki o nastajanju 
nevarnih odpadkov pomanjkljivi. Stanje se je nekoliko izboljšalo 
po letu 1995. Podatki kažejo, da tudi v državah članicah EU 
količina nevarnih odpadkov narašča. 
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Preglednica 35-1: Skupna količina nastalih nevarnih odpadkov
Vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, 2003, Statistični letopis 2000, Statistični letopis 2003, Statistični 
urad Republike Slovenije

enota 1998 1999 2000 2001 2002

podatki SURS t 46.265 np np 67.521 66.779

podatki ARSO t np 31.970 35.382 78.885 66.779

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slove-
nije za okolje spremlja nastajanje nevarnih odpadkov od leta 1999 
dalje in za to leto so zavezanci prvič poročali o nastajanju nevarnih od-
padkov leta 2000. Podatki se zbirajo na podlagi Pravilnika o ravnanju 
z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03), ki določa, 
da mora:

— povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu 
nastane najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, dostaviti poročilo o proizve-
denih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto;

— zbiralec dostaviti poročilo o zbranih nevarnih odpadkih in ravnanju z 
njimi za preteklo koledarsko leto; 

— predelovalec in odstranjevalec nevarnih odpadkov dostaviti poročilo 
o izvedeni predelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto. 

Zgoraj navedena poročila morajo zavezanci poslati najpozneje do 31. 
marca tekočega leta na predpisanem obrazcu Agenciji RS za okolje.

Leta 2001 se je spremenil klasifikacijski seznam odpadkov skladno s 
spremembo evropske zakonodaje, ki je uveljavila novo listo odpadkov. 
Tako so zavezanci poslali poročila o nastajanju nevarnih odpadkov 
skladno z novim klasifikacijskim seznamom. 

Pridobljena poročila se vnese v bazo podatkov. Pri tem se opravi kon-
trola, ali so vsi zavezanci poročali, in se pridobi manjkajoča poročila. 
Preveri se vsebina vsakega pridobljenega in izpolnjenega obrazca. Če 
se opazijo pomanjkljivosti, se podatki uskladijo z zavezancem.

Količino nastalih nevarnih odpadkov spremlja tudi Statistični urad 
Republike Slovenije, in sicer s triletnimi raziskavami. Statistični urad 
Republike Slovenije je leta 1998 spremljal nastajanje nevarnih odpad-
kov skladno s klasifikacijskim seznamom odpadkov, ki je bil objavljen v 
pravilniku o ravnanju z odpadki leta 1998. Leta 2001 pa je urad izvedel 
raziskavo o nastajanju nevarnih odpadkov skladno s klasifikacijskim 
seznamom, objavljenim leta 2001. Leta 2002 sta Agencija Republike 
Slovenije za okolje in Statistični urad Republike Slovenije zajem po-
datkov poenotila.
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36. UVOZ IN IZVOZ NEVARNIH ODPADKOV

S kazalcem ugotavljamo zmanjševanje števila prehodov ne-
varnih odpadkov prek meja in samozadostnost države, da 
zagotovi predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov čim 
bliže kraju njihovega nastanka ter kar najbolj omeji njihovo na-
stajanje (količinsko in tudi glede škodljivosti). 

Kazalec prikazujemo kot skupno količino uvoženih nevarnih 
odpadkov za predelavo in izvoženih nevarnih odpadkov v druge 
države za predelavo ali odstranjevanje.

Slika 36-1: Količina pošiljk nevarnih odpadkov v Slovenijo 
in iz nje

CILJ

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanj-
ševanje količine nevarnih odpadkov in nevarnostnega 
potenciala odpadkov pri izvoru ter dosledno izvajanje 
mednarodnih obveznosti. Zakonska podlaga za dose-
ganje cilja so: Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije 
o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in nji-
hovega odstranjevanja (Ur. l. RS-MP, št. 15/93 in 2/00), 
Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Ur. l. RS, 
št. 39/96, 45/96, 1/97, 59/98, 1/00 in 94/00) in Sklep 
o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko 
nevarni odpadki vnašajo, iznašajo oziroma prevažajo v 
tranzitu čez carinsko območje Republike Slovenije (Ur. 
l. RS, št. 11/97).
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V skladu z izvajanjem določb Baselske konvencije Slovenija 
nadzoruje prevoz nevarnih odpadkov. Vsak prevoz mora biti prej 
najavljen in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja države izvoznice, 
uvoznice in držav tranzita. Če je prizadeta država članica EU, je 
treba upoštevati tudi Uredbo Sveta (EGS), št. 259/93 z dne 1. 
februarja 1993, o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov zno-
traj Evropske skupnosti, v skupnost in iz nje, ki ureja to področje 
in ima širši okvir, saj vključuje Baselsko konvencijo, sklep sveta 
OECD o čezmejnem prevozu odpadkov in priporočila Lomejske 
konference.

Uvoz nevarnih odpadkov v Slovenijo, da bi jih odstranili, je prepo-
vedan. Dovoljen je le, če bo odpadek na varen način predelan in 
če država izvoznica soglaša z nameravanim prehodom nevarnih 
odpadkov. Izvoz nevarnih odpadkov iz Slovenije je med drugim 
dovoljen le, če na območju Republike Slovenije ni tehničnih 
zmogljivosti in potrebnih naprav za odstranjevanje teh odpadkov 
na neškodljiv način.

Količine nevarnih odpadkov, ki so se uvozile v zadnjih letih, so z 
izjemo leta 1998, precej konstantne. Leta 2002 so se pretežno 
uvažali odpadni svinčevi akumulatorji na predelavo v Rudnik Me-
žica MPI, in sicer z Madžarske, Hrvaške, nekaj pa tudi iz Bosne in 
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Nevarni odpadki so pri uvozu in izvozu v skladu z Zakonom o ratifikaciji 
Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko 
meja in njihovega odstranjevanja (Ur. l. RS-MP, št. 15/93 in 2/00):

- odpadki, ki spadajo v katerokoli kategorijo, navedeno v dodatku I 
Baselske konvencije, razen če nimajo nobene značilnosti, navedene v 
dodatku III Baselske konvencije (ne izkazujejo nevarnih lastnosti), in

- odpadki, ki jih ne pokriva prva točka, temveč so določeni kot takšni 
ali se štejejo za nevarne odpadke po domači zakonodaji države izvoza, 
uvoza ali tranzita.

Stranka, ki je pridobila dovoljenje za uvoz ali izvoz nevarnih odpadkov, 
mora najpozneje v 180 dneh od dneva, ko je bila posamezna pošiljka 
nevarnih odpadkov predana odstranjevalcu v državi uvoza, predložiti 

Hercegovine in Makedonije. V preteklih letih je bilo uvoženih tudi 
nekaj kislih in bazičnih raztopin za predelavo v Cinkarni Celje.

Izvoz nevarnih odpadkov v zadnjih letih nekoliko narašča. Leta 
2002 je bilo največ izvoženih muljev barv in lakov, sledijo nehalo-
genirana organska topila, halogenirana organska topila, ostanki 
katrana, odpadki iz termičnih procesov, transformatorji in kon-
denzatorji, ki vsebujejo PCB in/ali PCT, odpadna mineralna olja 
in emulzije, izrabljene baterije in akumulatorji ter odpadki, ki vse-
bujejo spojine bakra, cinka, kadmija oziroma živo srebro.

Agenciji RS za okolje potrdilo odstranjevalca (potrjen transportni ob-
razec) o njihovi odstranitvi. Iz transportnega obrazca so razvidni datumi 
prevozov, oddaje in prejema nevarnih odpadkov pri odstranjevalcu ter 
datum odstranitve teh odpadkov in količine prepeljanih, oddanih, pre-
jetih in odstranjenih nevarnih odpadkov.

Podatke s transportnih obrazcev o izvedeni odstranitvi nevarnih od-
padkov se vpišejo v podatkovno bazo Mednarodni promet z odpadki, 
v kateri so evidentirana tudi vsa izdana dovoljenja. Podatki služijo za 
vodenje evidence o dejanski uvoženi in izvoženi količini nevarnih od-
padkov za posamezna izdana dovoljenja ter za poročanje Sekretariatu 
Baselske konvencije v skladu s 13. in 16. členom te konvencije. Tako 
dobljeni podatki o dovoljenih pošiljkah nevarnih odpadkov preko meje 
so zanesljivi in točni.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 36-1: Količina pošiljk nevarnih odpadkov v Slovenijo in iz nje
Vir: Zbirka Mednarodni promet z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

uvoz odpadkov t 22.124 21.405 19.506 13.359 18.435 22.326 20.495 20.889

izvoz odpadkov t 1.553 5.534 2.142 3.171 2.960 4.702 7.887 10.726
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37. NASTAJANJE IN ZBIRANJE   
ODPADNIH OLJ

Kazalec predstavlja letne količine nastalega in zbranega od-
padnega olja. Odpadno olje je vsako mineralno ali sintetično 
olje v tekočem ali poltekočem stanju, ki ni več primerno za 
uporabo, za katero je bilo namenjeno, zlasti hidravlično olje, 
motorno, strojno in drugo mazalno olje, olje ali tekočina za 
toplotno izolacijo ali prenos toplote, ladijsko (kalužno) olje in 
drugo mineralno ali sintetično olje, razen odpadnega olja, ki 
ga njegov povzročitelj najpozneje v dvanajstih mesecih po na-
stanku mehansko očisti v napravi na kraju nastanka tako, da ga 
lahko ponovno uporabi (Ur. l. RS, št. 85/98).

Slika 37-1: Količina nastalih in zbranih odpadnih olj v Sloveniji

CILJ

Cilj Nacionalnega programa varstva okolja je postavitev 
učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, kar vključuje 
tudi sistem ravnanja z odpadnimi olji. Zakonska podlaga 
za ravnanje z odpadnimi olji sta Pravilnik o ravnanju z od-
padki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03) in Pra-
vilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. l. RS, št. 85/98).
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V Sloveniji se temeljni sistem za zbiranje, predelavo in odstranje-
vanje odpadnih olj upošteva od leta 1998. Glavne usmeritve in 
zahteve za izdelavo programa ukrepov glede ravnanja z odpad-
nimi olji podajajo veljavni slovenski predpisi o ravnanju z odpadki, 
posebej Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji, ki je usklajen z EU-
direktivo o odstranjevanju odpadnih olj. 

Odpadna olja je prepovedano mešati z drugimi nevarnimi odpadki 
in snovmi, ki vsebujejo PCB. Povzročitelj mora svoje odpadno 
olje obvezno oddati zbiralcem, razen če ima sam dovoljenje za 
odstranjevanje oz. predelavo. Urediti mora ustrezno prevzemno 
mesto. Imetniki odpadnih olj lahko svoja olja oddajo v zbiralnice. 
Zbiranje odpadnih olj lahko izvajajo le zbiralci, ki imajo ustrezno 
dovoljenje ministrstva. Vsak zbiralec mora imeti zbirni center in 
mora za zbrano odpadno olje zagotoviti ponovno uporabo ali od-
stranjevanje. Leta 2003 je bilo v Sloveniji 7 zbiralcev odpadnih olj. 
Ponovna uporaba odpadnih olj, če obstajajo tehnične možnosti in 
stroški ponovne uporabe niso nesorazmerno višji od stroškov od-
stranjevanja, ima prednost pred odstranjevanjem.

Količina nastalega odpadnega olja kot tudi zbranega odpadnega 
olja narašča. Domnevamo, da razlika med nastalimi in zbranimi 
odpadnimi olji nastaja zaradi nepopolnega zajema poročevalcev, 
zlasti povzročiteljev (leto 2000 je prvo poročevalsko leto v skladu 
z zahtevami Pravilnika o ravnanju z odpadki), prav tako niso bili 
dolžni poročati povzročitelji, katerih letna količina nastalih odpad-
nih olj je bila manjša od 20 kg. 
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 37-1: Količina nastalih in zbranih odpadnih olj v 
Sloveniji
Vir: Ravnanje z odpadnimi olji v RS (Poročila za leto 2001/2002), 
Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003

enota 2001 2002

nastajanje odpadnega olja t 2.576 3.073

zbiranje odpadnega olja t 3.168 4.404

Uporabljeni so podatki iz podatkovne zbirke Ravnanje z odpadki Minis-
trstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija Republike Slovenije za 
okolje (2001, 2002) in letnih poročil zbiralcev odpadnih olj, Agencija 
Republike Slovenije za okolje (2001, 2002).

Podatki o nastajanju se zbirajo na podlagi Pravilnika o ravnanju z 
odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03). Omenjeni 
pravilnik določa, da mora povzročitelj odpadkov, pri katerem v po-
sameznem koledarskem letu nastane najmanj 5 kg (do leta 2002 20 

kg) nevarnih odpadkov, dostaviti poročilo o proizvedenih odpadkih in 
ravnanju z njimi. Podatki o zbiranju pa se zbirajo na podlagi Pravilnika 
o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. l. RS, št. 85/98). Omenjena poročila 
morajo zavezanci poslati Agenciji RS za okolje do 31. marca tekočega 
leta. Po tem pravilniku mora vsakdo, ki opravlja dejavnost, pri kateri 
nastajajo odpadna olja, zagotoviti njihov zajem ter zagotoviti tako 
hrambo, da ne prihaja do onesnaženja okolja, nato pa jih oddati za 
to usposobljenemu zbiralcu, ki zagotovi njihovo ponovno uporabo ali 
odstranjevanje.

Poročila o nastajanju nevarnih odpadkov se vnesejo v bazo podatkov. 
Na podlagi poročil o zbiranju odpadkov pa se izdela letno poročilo o 
zbiranju odpadnih olj.

Preveri se vsebina vsakega pridobljenega in izpolnjenega obrazca o 
nastajanju nevarnih odpadkov. Vsebino poročil o zbiranju odpadnih 
olj se preveri na Agencija Republike Slovenije za okolje. Pri tem se 
opravi kontrola, ali so poročali vsi zavezanci, in se pridobi manjkajoča 
poročila.
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38. NEPOSREDNI VNOS SNOVI

Neposredni vnos snovi (Direct Material Input – DMI) pomeni 
skupno težo vseh trdnih, tekočih in plinastih snovi (razen vode 
in zraka, ki nista neposredno vsebovana v snovi), ki vstopajo v 
proizvodne in potrošne procese. Neposredne snovne tokove 
delimo glede na geografski izvor: na snovi, pridobljene iz na-
rave doma, in na uvožene snovi. Snovni vnosi domačega izvora 
se nadalje delijo na tri glavne skupine: fosilna goriva, minerale 
(kovinski in nekovinski) in biomaso. 

Definicija in metodologija prikaza neposrednega vnosa snovi 
(DMI) sta povzeti po metodoloških navodilih Wuppertal Institute, 
ki sta jih uporabila EUROSTAT in Evropska agencija za okolje.

Slika 38-2: Primerjava gibanja realnega BDP in DMI v Sloveniji in EU15

Slika 38-1: Neposredni letni vnos snovi (DMI) v Sloveniji

CILJ

Nacionalni program varstva okolja v poglavju Industrija 
in rudarstvo napoveduje ukrepe za zagotavljanje traj-
nostne rabe naravnih virov. Strategija Evropske unije 
za trajnostni razvoj (A Sustainable Europe for a Better 
World: A European Union Startegy for Sustainable De-
velopment) kot enega vodilnih ciljev v zvezi z bolj odgo-
vornim upravljanjem naravnih virov postavlja razdružitev 
povezave med gospodarsko rastjo, rabo virov in proiz-
vodnjo odpadkov. 
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Neposredni vnos snovi (DMI) je agregiran kazalec, ki kaže 
skupno težo snovi, ki jo neka družba (država) uporabi za svoje 
delovanje v določenem časovnem obdobju. Spremljanje ne-
posrednega vnosa snovi je eno izmed orodij za spremljanje 
razvoja rabe naravnih virov ali širše predstavljene uporabe t. i. 
“okoljskega prostora”. 

Leta 2002 smo v Sloveniji pridelali in uvozili skupno nekaj manj 
kot 44 milijonov ton različnih snovi. Skoraj polovica (42 %) so 
v Sloveniji pridobljene mineralne snovi, predvsem tehnični 
kamen ter prod in pesek, ki jih vgrajujemo v objekte. Od leta 
1993 do 2001 je količina surovin za gradbeništvo, pridobljenih 
v Sloveniji, narasla za polovico in najpomembnejše prispevala 
k povečanju rabe snovi na prebivalca (DMI per capita). Ta je 
od leta 1992 s 17,2 tone narasel na 22 ton leta 2002. Precej 
je narasla tudi skupna teža predmetov, ki jih uvozimo, in ki po-
menijo že skoraj tretjino na leto uporabljenih snovi. Delež doma 

pridobljenih hitro obnovljivih snovi v obliki biomase, to je kme-
tijskih pridelkov, ulova in lesne biomase, pomeni slabo petino 
vse snovi in (po grobi oceni) četrtino uvoženih snovi. 

Zaradi še vedno precejšnje nedorečenosti v metodologiji prikaza 
neposrednega vnosa snovi so podatki za primerjavo z EU le po-
gojno primerni, nedvomno pa kažejo, da je bil ta na prebivalca 
v EU v 90-ih letih precej stabilen (okoli 19 oz. po drugem viru 
okoli 17 ton na prebivalca), medtem ko teža vnesenih snovi v 
Sloveniji precej hitro narašča. Da je to povezano z gospodarskim 
razvojem v Sloveniji, lahko razberemo iz primerjave z gibanjem 
realnega BDP, ki narašča nekoliko hitreje kot DMI; podoben raz-
voj pa se je odvijal v 80-ih letih v državah današnje EU. Predvsem 
kot posledica večanja deleža storitvenih dejavnosti v BDP je 
opazno relativno razdruževanje usmeritev neposrednega vnosa 
snovi in BDP, to je t. i. “decoupling”, pojav, ki je eden izmed pri-
oritetnih ciljev Strategije trajnostnega razvoja EU.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 38-1: Neposredni letni vnos snovi (DMI) v Sloveniji
Vir: FAOSTAT, FAO, 2004; Banka statističnih podatkov, Statistični urad Republike Slovenije, 2004; Statistični letopis energetskega gospodarstva 
RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2003; Sektor za rudarstvo (lastni preračuni), Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2003; Inter-
ISPO

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997

domača pridelava iz 
kmetijstva milijon t 4,1 4,2 5,3 5,1 5,2 5,3

domača pridelava iz 
gozdarstva t 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 2,1

domače pridobivanje fosil-
nih energetskih virov t 5,6 5,1 4,9 4,9 4,8 5,0

domača pridelava mineral-
nih snovi t 13,9 13,6 14,2 14,8 15,5 16,1

uvoz – skupaj t 9,1 9,9 9,2 9,4 9,8 10,5

neposredni vnos snovi 
(DMI) – skupaj t 34,4 34,4 35,3 36,0 37,1 38,9

1998 1999 2000 2001 2002

5,6 5,4 4,6 4,1 5,0

2,0 1,9 2,1 2,1 2,1

4,9 4,6 4,5 4,2 4,7

16,8 18,7 19,8 18,5 18,5

10,4 11,7 11,8 13,3 13,6

39,7 42,3 42,7 42,1 43,9
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enota 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

EU-15 – realni BDP indeks (1992 = 100) 77 78 80 82 84 86 90 93 96 99

Slovenija – realni BDP indeks (1992 = 100) np np np np np np np np np np

EU-15 – DMI indeks (1992 = 100) 93 92 93 98 98 99 102 104 103 101

Slovenija – DMI indeks (1992 = 100) np np np np np np np np np np

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EU-15 – realni BDP indeks (1992 = 100) 100 100 102 105 106 109 112 115 119 np np

Slovenija – realni BDP indeks (1992 = 100) 100 103 108 113 117 122 127 134 140 144 148

EU-15 – DMI indeks (1992 = 100) 100 98 102 100 100 101 101 103 103 np np

Slovenija – DMI indeks (1992 = 100) 100 100 103 105 108 113 116 123 124 123 128

Preglednica 38-2: Primerjava gibanja realnega BDP in DMI v Sloveniji in EU15 
Vir: FAOSTAT, FAO; Banka statističnih podatkov, Statistični letopis RS, Statistični urad Republike Slovenije; Statistični letopis energetskega gospo-
darstva RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Sektor za rudarstvo (lastni preračuni), Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; InterISPO; 
EuropeanTopic Centre on Waste and Material Flow: Zero Study Resource Use in European Countries, 2003;  Material use in the European Union 
1980-2000. Indicators and Analysis. Working Papers and Studies, 2002, Eurostat; Eurostat New Cronos database

Podatki za Slovenijo

Metodologija prikaza Neposrednega vnosa snovi za Slovenijo je pov-
zeta po Bringezu Stefanu, Schütz (Wuppertal Institute): Total material 
requirement of the European Union, Technical report No. 56. Euro-
pean Environment Agency.

Podatki za kmetijsko proizvodnjo so povzeti po zbirki FAOSTAT, po-
pravljeni s podatki Statističnega urada Republike Slovenije in koefici-
enti, ki jih navaja Wuppertal Institute.

Podatki o pridobivanju fosilnih goriv so povzeti po Statističnem letopisu 
energetskega gospodarstva RS.

Podatki o pridobivanju mineralnih nekovinskih surovin so bili posredo-
vani z Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Sektor za rudarstvo 
oz. Republiške komisije za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda, 
ki je podatke pridobila iz izpolnjenih obrazcev, ki so jih izpolnjevali 
imetniki rudarske pravice za pridobivanje mineralnih surovin. V tone 
so bili preračunani s povprečnimi prostorninskimi masami za surovino. 
Podatke je obdelal Geološki zavod Slovenije. Podatki so na voljo za 
leta 1983, 1988, 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, za druga leta so 
bile količine ocenjene s pomočjo linearne interpolacije.

Podatki o uvozu so povzeti po Statističnem uradu Republike Slovenije 

iz Banke statističnih podatkov (1992–1994 in 1998–2002) in posre-
dovani iz aplikacije InterISPO (1996, 1997), podatek za leto 1995 je 
ocena s pomočjo linearne interpolacije.

Podatki o prebivalcih in BDP so povzeti po Statističnem uradu Repu-
blike Slovenije iz Statističnega letopisa RS 2003 in podatkih na spletni 
strani www.stat.si.

Podatki za Evropo

EU15 so države članice EU pred 1. 5. 2004. Za vsa leta so prikazani 
skupni podatki tudi za države, ki so kasneje vstopile v EU.

EEA Fact Sheet: Total Material Requirement, 2002. Wuppertal Insti-
tute. 

Eurostat.; Weisz, H.; Fischer-Kowalski, M.; Amann, C.; Eisenmenger, 
N.; Erb, K.; Hubacek, K.; Krausmann, F.; Schulz, NB. (2002):  Mate-
rial use in the European Union 1980-2000. Indicators and Analysis. 
Working Papers and Studies., Luxembourg: Eurostat (Working papers 
and Studies).

European Topic Centre on Waste and Material Flow: Zero Study Reso-
urce Use in European Countries, 2003.

Eurostat New Cronos database

5_odpadki   114 11/24/04, 2:50:02 PM



115
K

M
E

T
IJ

S
T

V
O

Kmetijstvo
Intenzifikacija in specializacija kmetijstva sta po vsej Evropi pri-
peljali do velikih okoljskih obremenitev.

Med najpomembnejšimi posledicami so erozija prsti, preobre-
menitev vodnih virov in zmanjšanje biotske raznovrstnosti. Ena 
od pomembnih gonilnih sil intenzifikacije in specializacije je bila 
skupna kmetijska politika Evropske unije. Širjenje ornih površin 
na račun travnikov in pašnikov ter obsežna uporaba gnojil in 
sredstev za varstvo rastlin je povzročila manjšo biotsko razno-
vrstnost in povečanje onesnaževanja vode in zraka. Kmetijstvo 
je bilo prepoznano kot pomemben obremenjevalec iz razprše-
nih virov. Veliki živinorejski obrati, ribogojnice ter neprimerno 
shranjevanje in odlaganje sredstev za varstvo rastlin pa tudi kot 
točkovni vir obremenitev. Kot odgovor na to so se pojavili tako 
imenovani kmetijsko-okoljski programi, s katerimi naj bi zmanj-
šali obremenitve okolja zaradi kmetijstva.

Podoben razvoj lahko opazujemo tudi v Sloveniji. Na eni strani 
smo priča spodbujanju in specializaciji kmetijstva v ravninskih 
in gričevnatih pokrajinah Slovenije, na drugi strani pa inten-
zivnemu zaraščanju kmetijskih zemljišč, zlasti na hribovitih in 
kraških območjih. 

Poraba mineralnih gnojil se je v zadnjih letih ustalila, še vedno 
so pomemben vir hranil v Sloveniji živinska gnojila. Zmanjšuje 
se tudi poraba sredstev za varstvo rastlin. Delež površin, na 
katerih se izvajajo ukrepi Slovenskega kmetijsko-okoljskega 
programa, iz leta v leto narašča. Največji delež subvencij je 
namenjen za naravno rejo domačih živali. 

115
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39. PORABA SREDSTEV  
 ZA VARSTVO RASTLIN

Kazalec je poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji. Prika-
zana je skupna količina porabljenih snovi in poraba na hektar 
obdelovalnih zemljišč. Sredstva za varstvo rastlin so kemične 
spojine za zatiranje bolezni in škodljivcev. Evidence podajajo 
vrednosti za fungicide in baktericide, herbicide, insekticide in 
druga sredstva. 

Slika 39-1: Poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji v obdo-
bju 1992–2002

Slika 39-2: Sestava sredstev za varstvo rastlin po deležih za leto 
2002

Slika 39-3: Poraba sredstev za varstvo rastlin na družinskih kme-
tijah in drugod za leto 1999

CILJI

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanj-
šanje uporabe sredstev za varstvo rastlin, vpeljavo 
ekološkega kmetijstva ter preprečevanje nadaljnjega 
obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih virov. Na 
ogroženih območjih vodonosnikov in njihovih hidrograf-
skih zaledjih je Vlada RS z uredbo  prepovedala uporabo 
pesticidov, ki vsebujejo aktivne snovi, zaradi katerih je 
posamezno območje določeno kot ogroženo (Ur. l. RS 
97/02). V spremljajočem odloku pa je določila območja 
vodonosnikov in njihova geografska zaledja, ogrožena 
zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS 97/02).
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Slika 39-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na ha obdelovalnih zemljišč v EU-15 v obdobju 1992–1996 in v Sloveniji v obdobju 
1992–2002
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Poraba sredstev za varstvo rastlin je bila največja v letih 1992 
in 1993, v obdobju od 1994 do 1996 je upadala, nato se 
je z manjšimi nihanji ustalila. Ker se zmanjšujejo kmetijska 
zemljišča v uporabi, poraba sredstev na hektar obdelovalnih 
zemljišč raste, vendar se v zadnjih 3 letih ustavlja. Največji 
delež fitofarmacevtskih sredstev obsegajo fungicidi – 64 %, 
herbicidov je 26 %, insekticidov 7 % in drugih sredstev 3 %. 

Največji delež teh sredstev se porabi na družinskih kmetijah 
– 72 %. Zaradi nezadostne ozaveščenosti in neustrezne rabe 
sredstev za varstvo rastlin občasno prihaja do večjih lokal-
nih onesnaženj, zlasti podzemnih voda. Leta 2004 je bilo v 
Sloveniji 210 aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih 
sredstvih.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 39-1: Poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji v obdobju 1992–2002
Vir: Statistični letopis RS 2001, Statistični letopis RS 2003, Statistični urad Republike Slovenije

vrsta sredstva enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

fungicidi in baktericidi t 916 917 731 693 659 694 839 886 843 933 937

herbicidi t 655 576 526 418 425 478 428 432 409 366 385

insekticidi t 353 324 296 260 243 180 154 192 98 81 109

druga sredstva t 107 109 119 124 117 100 105 92 119 19 41

skupaj t 2031 1926 1672 1495 1444 1452 1526 1602 1468 1398 1472
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Preglednica 39-2: Sestava sredstev za varstvo rastlin po deležih za leto 2002
Vir: Statistični letopis RS 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota fungicidi herbicidi insekticidi druga sredstva skupaj

poraba sredstva t 937 385 109 41 1472

delež % 64% 26% 7% 3% 100%

Uporabljeni so podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ob-
javljeni v Statističnih letopisih Republike Slovenije, o porabi sredstev 
za varstvo rastlin pri lastni pridelavi kmetijskih podjetij in zadrug in o 
njihovi prodaji zasebnikom. Podatki, ki se nanašajo na družinske kme-
tije, pomenijo razpoložljiva sredstva, ki so bila lahko uporabljena ali ne. 
Količine pomenijo komercialne količine, in ne količine aktivnih snovi. 
Porabljena količina je prikazana na hektar obdelovalnih zemljišč oz. 
kmetijskih zemljišč v uporabi. Podatki o številu aktivnih snovi v registri-
ranih fitofarmacevtskih sredstvih so podatki Fitosanitarne uprave RS.  

Preglednica 39-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na ha obdelovalnih zemljišč v EU-15 v obdobju 1992–1996 in v Sloveniji v obdobju 
1992–2002
Vir: Statistični letopisi RS 1996, 1999, 2002, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Slovenija kg/ha 3,5 3,0 2,6 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 2,9 2,7 2,9

EU-15 kg/ha 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 np np np np np np

Preglednica 39-3: Poraba sredstev za varstvo rastlin na 
družinskih kmetijah in drugod za leto 1999
Vir: Statistični letopis RS 2001, Statistični urad Republike Slovenije

enota družinske 
kmetije

druga kmečka 
gospodarstva

poraba sredstev t 1147 455

delež % 72 28

6_kmetijstvo   118 11/24/04, 2:50:32 PM



119
K

M
E

T
IJ

S
T

V
O

40. PORABA MINERALNIH GNOJIL

Kazalec je poraba mineralnih gnojil v Sloveniji. Prikazana je 
skupna količina porabljenih snovi in poraba na hektar ob-
delovalnih zemljišč. Mineralna gnojila so snovi, ki vsebujejo 
kemične elemente, potrebne za rast rastlin, zlasti dušik, fosfor 
in kalij (N, P, K). Evidence na Statističnem uradu RS podajajo 
njihove posamezne vrednosti in skupno količino. 

Slika 40-1: Poraba rastlinskih hranil v Sloveniji v obdobju 
1992–2002

Slika 40-2: Poraba mineralnih gnojil v kg na ha obdelovalnih 
zemljišč v Sloveniji v obdobju 1990–2002

CILJI

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanjšanje 
uporabe mineralnih gnojil, vpeljavo ekološkega kmetijstva 
ter preprečevanje nadaljnjega obremenjevanja iz točkov-
nih in razpršenih virov. V skladu z nitratno direktivo je bilo z 
Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. 
l. RS 68/96, 35/01) celotno območje Slovenije določeno 
kot občutljivo območje, opredeljena je bila vsebina opera-
tivnega programa, ki je bil izdelan leta 2004.45000
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Slika 40-3: Poraba rastlinskih hranil na ha obdelovalnih zemljišč med letoma 1992–2002 v Sloveniji 
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 40-1: Poraba rastlinskih hranil v Sloveniji v obdobju 1992–2002
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2001, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

  N t 38.938 33.376 33.944 32.508 31.714 34.102 34.813 34.392 34.847 34.771 33.415

  P
2
O

5
t 15.486 17.137 18.950 17.851 17.499 17.534 18.784 19.751 18.375 16.685 15.795

  K
2
O t 20.426 21.735 22.256 21.705 21.593 22.343 22.992 24.451 22.135 21.012 20.755

Preglednica 40-2: Poraba mineralnih gnojil v kg na ha obdelovalnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1990–2002
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2001, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

poraba mineralnih gnojil kg/ha 229 293 286 285 388 397 440 451 424 397 412 407

Preglednica 40-3: Poraba rastlinskih hranil na ha obdelovalnih zemljišč med letoma 1992–2002 v Sloveniji
Vir: Statistični letopisi Republike Slovenije 1996, 1999, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

poraba rastlinskih hranil enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Slovenija kg/ha 135 131 140 137 139 150 156 158 148 142 138

EU-15 kg/ha 116 117 122 122 126 123 123 121

Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji je v obravnavanem obdo-
bju narasla za 15 %, vendar se je zaradi zmanjševanja obdelo-
valnih površin poraba na ha obdelovalnih zemljišč povečala za 
dvakrat, od 229 kg/ha leta 1990 na 451 kg/ha leta 1998. Po 
tem letu je malce upadla, tako da je leta 2002 znašala 407 
kg/ha. Med rastlinskimi hranili v sestavi prevladujejo dušična 
gnojila, katerih delež je 46 % vseh hranil. Mineralna gnojila 

Prikazane so skupne porabljene količine in porabljene količine na 
hektar obdelovalnih zemljišč. Uporabljeni so podatki Statističnega 
urada Republike Slovenije, ki so bili objavljeni v Statističnem letopisu 
Republike Slovenije 2003. Od leta 1992 urad podatke o porabljenih 
mineralnih gnojilih na družinskih kmetijah izračuna iz podatkov o 

uvozu, izvozu in proizvodnji mineralnih gnojil, iz podatkov o zalogah in 
iz podatkov o mineralnih gnojilih, porabljenih v kmetijskih podjetjih in 
zadrugah. Podatke zbira enkrat na leto. Za obdelovalne površine smo 
uporabili podatke o kmetijskih zemljiščih v uporabi.

so v Sloveniji predvsem v funkciji dognojevanja, saj še vedno 
prevladuje kombinirano gnojenje z organskimi in mineralnimi 
gnojili. Dve tretjini dušika sta vnešeni z živinskimi gnojili in ena 
tretjina z mineralnimi. Na ravninah je to razmerje izenačeno, 
v gričevju in hribovju pa se delež dušika iz živinskih gnojil po-
veča na 80 %.
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41. KMETIJSKO-OKOLJSKI UKREPI

Kazalec je delež ozemlja, na katerem se izvajajo kmetijsko-
okoljski ukrepi v Sloveniji,  sprejeti v okviru Slovenskega kme-
tijsko-okoljskega programa (SKOP) Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS. Ukrepi so združeni v tri skupine, 
njihov namen pa je zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva 
na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biološke raznovrstnosti, 
rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanje za-
varovanih območij. Neposredna plačila za izvajanje 22 ukrepov 
so namenjena kritju dela stroškov dodatno vloženega dela za 
ohranjanje tradicionalnih oblik gospodarjenja in okoljsko za-
htevnejših postopkov pridelave. 

Slika 41-1: Delež površin, za katere veljajo kmetijsko-okoljski 
ukrepi iz SKOP leta 2003

CILJI

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanjša-
nje uporabe mineralnih gnojil in sredstev za varstvo ras-
tlin, vpeljavo ekološkega kmetijstva ter preprečevanje 
nadaljnjega obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih 
virov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v okviru Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa 
popularizira tovrstno kmetijsko pridelavo.
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Slika 41-2: Delež kmetijskih površin, pokritih z regulativo 2078/
92 leta 1998 v državah EU, v Sloveniji pa s slovenskim kmeti-
jsko-okoljskim programom v letu 2003 
Vir: Area under agri-environmental management contracts, Indicator 
Fact Sheet. European Environmental Agency, 2002 - cilj 1 pomeni 
območja, kjer je 75 % stroškov financiranih iz proračuna EU, na drugih 
območjih je ta delež 50 % stroškov; podatki za Slovenijo: Agencija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, 2004
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 41-1: Delež površin, za katere veljajo kmetijsko-okoljski ukrepi iz SKOP leta 2003
Vir: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2003.

kmetijsko 
okoljski 
ukrep

eno-
ta

ekološko 
kmetijstvo

integrirano 
sadjarstvo

integrirano 
vinogradništvo

integrirano 
vrtnarstvo

ohranjanje 
kolobar-

jenja

ohranjanje 
poseljeno-

sti

planin-
ska paša

sonara-
vna reja 
domačih 

živali

travniški 
sadovnjaki

odprav-
ljanje 
zaraš-
čanja

SKOP 
skupaj

površina ha 11842 2830 5351 570 1640 5339 9383,43 67155 476 145 104731

delež % 11% 3% 5% 1% 2% 5% 9% 64% 1% 0% 100

Vir podatkov za Slovenijo je podatkovna zbirka Agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, ki nastaja v okviru vsakoletnih podeljevanj 
subvencij v okviru SKOP. Od leta 2001 je predvideno zbiranje enkrat 
na leto. 

Subvencije v okviru SKOP so bile leta 2001 podeljene prvič, 
do leta 2006 pa naj bi se program izvajal v celoti. Največji 
del subvencij je bil namenjen za sonaravno rejo domačih 
živali – 64,1 %, 9 % za planinsko pašo in 11,3 % za ekološko 
kmetovanje. Le majhen delež odobrenih površin je namenjen 
za integrirano pridelavo sadja (2,7 %), integrirano vinograd-

ništvo (5,1 %) in ohranjanje obdelane in poseljene krajine 
na zavarovanih območjih (5,1 %). Delež površin, na katerih 
se izvajajo kmetijsko-okoljski ukrepi, iz leta v leto narašča. 
Leta 2003 je zavzemal že več kot petino kmetijskih zemljišč 
v uporabi.
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42. IZVAJANJE NITRATNE DIREKTIVE

Kazalec spremlja izvajanje 12 ukrepov v okviru nitratne direk-
tive (prilogi II. in III. direktive): obdobje prepovedi gnojenja, 
omejevanje gnojenja na strminah, na tleh, nasičenih z vodo, 
in zmrznjenih ali s snegom pokritih tleh, v bližini vodnih teles, 
iztok iz skladišč živinskih gnojil in kapaciteta, racionalno gno-
jenje, kolobarjenje in vzdrževanje trajnih posevkov, pokritost 
z vegetacijo v deževnih obdobjih in pozimi, gnojilni načrti, 
mejna vrednost vnosa dušika z živinskimi gnojili in drugi ukrepi. 
Ocenjevanje je potekalo na podlagi strokovne ocene po virih 
ARSO. 

Slika 42-1: Občutljiva območja po nitratni direktivi v Evropi
Vir: Nitrate Vulnerable Zones and related Action Programmes (Signals 
2002 YIR02AG13). Indicator Fact Sheet. European Environment 
Agency, 2002. Za Slovenijo: Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih hranil v tla (Ur. l. RS, 68/96, 35/01, 29/04).

CILJI

Leta 1991 so države članice EU sprejele direktivo 91/
676/EGS, ki se nanaša na varstvo voda pred onesna-
ženjem z nitrati iz kmetijskih virov (nitratna direktiva). 
Direktiva zahteva, da države članice določijo občutljiva 
območja in vpeljejo operativne programe in predpisane 
ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti z nitrati iz kme-
tijstva na teh območjih. NPVO je opredelil izboljšanje 
stanja vodnega okolja in zmanjšanje emisij iz razpršenih 
virov. Podrobnejši cilj je opredelil Operativni program za 
varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske 
proizvodnje za obdobje 2004–2008, in sicer zmanjša-
nje onesnaženja in preprečevanje nadaljnjega onesna-
ženja voda z nitrati iz kmetijske proizvodnje.

Z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla je 
bilo leta 2001 celotno območje RS določeno kot občutljivo 
območje. Sprejetih je bilo več zakonskih podlag in operativni 
program z ukrepi za izvajanje zahtev iz nitratne direktive.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu je bil leta 2001 sprejet prvi 
Slovenski kmetijsko-okoljski program (v nadaljevanju SKOP), 
ki je pomemben korak pri izvajanju reforme slovenskega 
kmetijstva in pomeni uvajanje kmetijske pridelave, ki ustreza 
potrebam potrošnikov in varuje zdravje ljudi ter zagotavlja 
trajnostno rabo naravnih virov. Neposredna plačila v okviru 
SKOP prispevajo h kritju dela stroškov dodatno vloženega 
dela, ki je potrebno za zahtevnejše kmetovanje zaradi varo-
vanja okolja, ohranjanja naravnih danosti, biotske pestrosti, 
rodovitnosti tal, tradicionalnih oblik kmetovanja in zavarovanih 
območij. 
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LETO PREDPIS UKREP OCENA IZVAJANJA

1996
Uredba o vnosu nevarnih snovi in 
rastlinskih hranil v tla

• Obdobja prepovedi gnojenja 2

• Omejevanje uporabe gnojil na strminah 2

• Omejevanje uporabe gnojil na z vodo zasičenih, zamrznjenih ali na s snegom                  
pokritih tleh 2

• Omejevanje uporabe gnojil v bližini vodnih teles 2

• Racionalno gnojenje 1

• Določene mejne vrednosti vnosa dušika v tla 2

• Tri mesečna prepoved gnojenja v zimskem času (15. 11. – 15. 2. ) 2

• Kolobarjenje in vzdrževanje trajnih posevkov np

2000
Navodilo o izvajanju dobre kmetijske 
prakse pri gnojenju

• Iztok iz skladišč živinskih gnojil 1

• Pokritost z vegetacijo v deževnih obdobjih in pozimi 2

• Gnojilni načrti 1

2001
Sprememba Uredbe o vnosu nevarnih 
snovi in rastlinskih hranil v tla

• Celotno ozemlje RS določeno za občutljivo območje 2

• Določena vsebina operativnega programa 2

2003

Priprava operativnega programa za 
varstvo voda pred onesnaženjem z 
nitrati iz kmetijske proizvodnje

• Strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse np

• Zagotavljanje ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila np

• Prilagajanje živinorejskih obratov najboljšim razpoložljivim tehnikam np

Preglednica 42-2: Spremljanje izvajanja nitratne direktive po predpisih in ukrepih ter ocena izvajanja (1 = delno zadovoljivo izvajanje, 
2 = zadovoljivo izvajanje, np = še ni podatkov o izvajanju)
Vir: Strokovna ocena, ARSO 

PODATKI IN VIRI:

Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, 
68/96, 35/01)

V skladu z nitratno direktivo je bil sprejet Operativni pro gram 
za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske pro-
izvodnje za obdobje 2004–2008. Sestavljen je iz treh skupin 
ukrepov, in sicer iz ukrepov za strokovno utemeljeno gnoje-
nje po načelih dobre kmetijske prakse in upoštevanje mejnih 
vrednosti letnih vnosov, ukrepov za zagotavljanje ustreznih 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ukrepov za prilaga-
janje živinorejskih obratov okoljskim standardom. 

Predpisi, ki urejajo to področje, so sprejeti, zagotoviti je treba 
njihovo učinkovitejše izvajanje. Pomembno vlogo na tem po-
dročju ima izobraževanje in ozaveščanje vseh, ki kmetujejo. 

Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse (Ur. l. RS, 34/00)

Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijske proizvodnje 2004–2008 (Sklep Vlade RS, 354-01-24/
2004, 15. 4. 2004) 
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Turizem

Turizem je ena največjih svetovnih gospodarskih dejavnosti in 
v mnogih regijah največji vir prihodka in delovnih mest. Turi-
stično povpraševanje temelji na vrednotah in potrebah sodo-
bnega človeka, turistična ponudba pa povezuje gospodarske 
in druge dejavnosti in ima številne multiplikacijske učinke. 
Tudi na okolje. S turizmom se povečujejo pritiski na naravne 
vire, kot so npr. pitna voda, viri energije, nepozidana območja 
(npr. obala, površine, primerne za golf igrišča), in ustvarja po-
membno količino onesnaževal z odpadki, odpadnimi vodami in 
izpusti plinov v zrak. Predvsem so ti pritiski občutni lokalno na 
višku turistične sezone. 

Turizem je dejavnost, za katero je ohranjanje okolja nepo-
sredno pomembno zlasti v Sloveniji, saj kar 60 % turistov 
prihaja sem zaradi narave, miru, počitka in podnebja. Tako Na-
cionalni program varstva okolja in Strategija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji kot Strategija slovenskega turizma 
2002–2006 navajajo kot eno ključnih prednosti in priložnosti 
Slovenije v turizmu ohranjene naravne vrednote ter veliko biot-
sko in krajinsko raznovrstnost, ki morajo take tudi ostati, če naj 
bodo še naprej prednost. Zato kot enega temeljnih konceptov 
razvoja turizma postavljajo koncept trajnostnega razvoja. 

Izbrani kazalci kažejo, da se turizem v Sloveniji intenzivira: po-
večuje se zasedenost obstoječih kapacitet, kar pomeni manjši 
pritisk na prostor, a večji pritisk na naravne vire, kot je npr. 
na pitno vodo. Problematičen je predvsem zaradi izrazitega 
letnega turističnega viška v poletnem, sušnejšem obdobju. 
Prostorska razporeditev pomembnejših turističnih krajev glede 
na zavarovana območja narave je ugodna in kaže na pomen 
zavarovanja območij z naravnimi vrednotami za turizem. Pove-
čana je tudi zavest o pomenu naravnih znamenitosti za turiste, 
ki se kaže v večji ponudbi in večji obiskanosti tovrstnih turistič-
nih objektov.

125
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43. RAZVOJ IN RAZPOREDITEV TURIZMA

Kazalec prikazuje gibanje števila razpoložljivih ležišč in števila 
nočitev turistov v Sloveniji ter njihovo časovno in prostorsko 
razporeditev v Sloveniji predvsem glede na bližino zavarovanih 
območij.

Slika 43-2: Razvoj števila razpoložljivih ležišč za turiste in števila nočitev turistov v Sloveniji (indeks 1992 = 100)

Slika 43-1: Razporeditev nočitev turistov v Sloveniji po mesecih 
in tipu turističnih krajev leta 2002

CILJI

Nacionalni program varstva okolja v poglavju Turizem 
napoveduje usmerjanje aktivnosti v razvijanje sonarav-
nih oblik turizma, ki omogočajo smotrno rabo prostora 
ter do okolja prijazne in neškodljive dejavnosti, objekte 
in naprave ter razvijanje turistične ponudbe, ki poudarja 
naravno in kulturno identiteto v trženju. Kot enega po-
sebej pomembnih ukrepov z vidika varovanja okolja 
Nacionalni program varstva okolja navaja obvladovanje 
masovnega turizma, kjer to povzroča nesprejemljivo de-
gradacijo okolja. 
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Slika 43-3: Karta turističnih krajev v Sloveniji glede na število 
nočitev leta 2002 in zavarovana območja
Vir: Statistični letopis 2003, Statistični urad Republike Slovenije; 
Geodetska uprava Republike Slovenije;
podlaga: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Po upadu števila turistov in turističnih zmogljivosti v Sloveniji 
ob osamosvojitveni vojni se od leta 1992 turizem glede na šte-
vilo razpoložljivih ležišč za turiste, predvsem pa glede na šte-
vilo turističnih nočitev v Sloveniji, intenzivira. Leta 2002 so na 
80.034 ležiščih, namenjenih turistom, ti prespali 7.321.100 
noči, kar pomeni, da so bila ležišča povprečno zasedena če-
trtino leta (91 noči). Razporeditev nočitev prek leta pa kaže, 
da so ležišča zasedena predvsem v poletnih mesecih, ko je 
največ turistov v slovenskih obmorskih krajih (avgusta 2002 
je bila v obmorskih krajih dobra tretjina vseh turističnih noči-
tev), nekaj manj pa v gorskih in zdraviliških krajih. 

Pritiski na okolje, ki jih povečuje razvoj turizma, so predvsem 
posledica povečanih količin rabe pitne vode, odpadnih voda 
in odpadkov, pritisk na rabo zemljišč za namestitvene objekte 
ter emisije plinov in drugi pritiski na okolje iz prometa, ki na-
stane zaradi turizma. Posebno občutljivo je razmerje med 

veliko biotsko raznovrstnostjo mnogih predelov Slovenije, ki 
je skupaj s pojmom »naravne lepote« izpostavljena kot ena 
izmed ključnih delov slovenske turistične ponudbe, in pritiski, 
ki jih turizem povzroča naravnim lepotam, predvsem v občut-
ljivih habitatnih tipih, kot so npr. kraške jame ali območja, kjer 
se razmnožujejo na motnje občutljive vrste. Prostorska razpo-
reditev glavnih slovenskih turističnih krajev prikazuje pomen 
te soodvisnosti – večina večjih turističnih krajev leži v bližini, 
ne pa na območju zavarovanih območij narave. 

Glede na te kazalce lahko ocenimo razvoj in razporeditev tu-
rizma v Sloveniji nevtralno. Povečana zasedenost obstoječih 
ležišč pomeni manjši prostorski pritisk in večji pritisk na druge 
naravne vire, predvsem kot posledica izrazitega letnega turi-
stičnega viška, prostorska razporeditev turističnih krajev, ki 
kaže na pomen zavarovanja narave tudi za nadaljnji razvoj 
turizma, pa je ugodna.
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Uporabljeni so podatki Statističnega urada RS, objavljeni v Statističnih 
letopisih RS.

Podatke o zmogljivosti nastanitvenih objektov (število sob in ležišč) ter 
o prihodih in prenočitvah turistov Statističnemu uradu RS vsak mesec 
sporočajo podjetja, družbe in druge organizacije, ki turistom ponujajo 
nastanitev ali jim to storitev samo posredujejo, in tudi občani, ki odda-
jajo zasebne turistične sobe. Podatki temeljijo na popolnem zajetju.

Za prenočitev se šteje vsaka noč, ki jo turist dejansko preživi v nastanit-
venem objektu (prespi ali se tam le zadržuje) ali ko je tam le prijavljen 
(njegova fizična navzočnost ni nujna).

Kot turističen kraj se obravnava kraj, ki ponuja:

- privlačne možnosti za bivanje (naravne lepote, zdravilni vrelci, 
kulturnozgodovinski spomeniki, kulturne, zabavne in športne prire-
ditve itd.),

- komunikacijske možnosti (možnost dostopa, prometne zveze itd.),

- receptivne možnosti (namestitveni objekti s spremljajočimi trgov-
skimi, obrtniškimi, poštnimi in drugimi storitvenimi objekti pa tudi 
parki, sprehajališča, kopališča ipd.)

PODATKI IN VIRI

Preglednica 43-1: Razporeditev nočitev turistov v Sloveniji po mesecih in tipu turističnih krajev leta 2002
Vir: Statistični letopis 2003, Statistični urad Republike Slovenije; obdelava Agencija Republike Slovenije za okolje 

turistični kraji enota I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

zdraviliški število (v 1000) 132,3 155,7 174,6 174,7 210,3 202,8 246,3 300,6 213,2 203,4 168,5 144,7

obmorski število (v 1000) 46,1 66 116,5 129,7 175,8 243,2 383,9 428,5 202,1 121,2 81,5 57,5

gorski število (v 1000) 158,2 139,2 77,9 62,6 116,7 161,6 310,2 362,3 144,6 80,7 42,4 91,8

drugi število (v 1000) 65,6 63,8 83,7 91,9 108,3 109,7 134,1 154 119 102,7 85,7 75

Preglednica 43-2: Razvoj števila razpoložljivih ležišč za turiste in števila nočitev turistov v Sloveniji (indeks z baznim letom 1992 = 100)
Vir: Statistični letopis 1996, 2000, 2003, Statistični urad Republike Slovenije; obdelava Agencija Republike Slovenije za okolje

enota: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

nočitve indeks (1992 = 100) 100 106 115 115 114 125 123 119 132 140 144

ležišča indeks (1992 = 100) 100 104 105 102 108 111 111 110 110 111 112

Kraji, ki po omenjenih merilih sodijo med turistične, so nadalje raz-
vrščeni v naslednje skupine:

- zdraviliški kraji (To so kraji, za katere je znanstveno, medicinsko ali 
izkustveno ugotovljen zdravilni učinek termalnih ali mineralnih voda 
ali drugih geološko-mineraloških sestavin. Sem spadajo klimatska, 
mineralna in termalna zdravilišča, ki imajo praviloma tudi ustrezne 
objekte za zdravljenje in rehabilitacijo obiskovalcev.)

- obmorski kraji (To so kraji vzdolž morske obale.)

- gorski kraji (Praviloma so to kraji, ki ležijo v nadmorski višini nad 
500 metrov ali v teritorialnem območju gore.) in

- drugi kraji (Sem so všteti kraji, ki so privlačni zaradi podnebnih 
razmer, kulturnozgodovinskih spomenikov ipd., kraji ob rekah in 
jezerih in drugi kraji, ki jih ne moremo uvrstiti med prej navedene, 
ter glavno mesto Slovenije – Ljubljana.).

Podatki o zavarovanih območjih narave izhajajo iz Registra zavarovanih 
območij (Agencija Republike Slovenije za okolje), in so povzeti iz Skla-
dišča digitalnih kart in rastrskih podlag (SKIP) na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje.
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Kazalec prikazuje razvoj zanimanja turistov za izbrane na-
ravne znamenitosti v Sloveniji. Obisk in število plačanih 
vstopnic za ogled znamenitosti je odvisen tudi od predstavitve 
in organiziranosti ogledov teh naravnih znamenitosti. Skupno 
število organiziranih obiskov se je od leta 1992 do 2003 
več kot podvojilo, povečalo se je število objektov, ki so jih 
upravljavci pripravili za ogled turistom. S tem naj bi omogočili 
varno in vodeno doživljanje znamenitosti, hkrati pa zavarovali 

44. OBISK NARAVNIH ZNAMENITOSTI

Kazalec prikazuje število obiskovalcev izbranih naravnih zna-
menitosti v koledarskem letu. Izbrane naravne znamenitosti 
so turistične znamenitosti z naravnimi lepotami po definiciji 
Statističnega urada RS in so vključene v redno spremljanje 
obiskanosti. 

Slika 44-1: Letno število obiskovalcev izbranih naravnih znamenitosti v Sloveniji 

CILJ

Nacionalni program varstva okolja v poglavju Turizem 
napoveduje usmerjanje aktivnosti v razvijanje turistične 
ponudbe, ki poudarja naravno in kulturno identiteto v 
trženju. Tudi eden izmen ciljev, navedenih v Strategiji 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, je ob-
likovanje bolj uravnotežene in trajnostno usmerjene 
turistične ponudbe z vpletanjem naravnih znamenitosti 
vanjo ter upoštevanjem potenciala vse države in ogrože-
nosti posameznih znamenitosti.
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znamenitosti pred prevelikimi obremenitvami. To je posebej 
pomembno pri občutljivih habitatih, kot so kraške jame. S 
podelitvijo koncesije upravljavcu Postojnske jame (Uredba o 
koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem 
in Predjamski jamski sistem) je bil storjen tudi korak naprej 
pri uresničevanju Nacionalnega programa varstva okolja, ki 
napoveduje uveljavljanje izdajanja koncesij za turistično rabo 
naravnih virov.
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 44-1: Letno število obiskovalcev izbranih naravnih znamenitosti v Sloveniji 
Vir: Obiskovalci pomembnejših turističnih znamenitosti, Rezultati raziskovanj 661/1996, 681/1997, 708/1998, 736/1999, 738/2000, 745/
2001, 771/2002, 787/2002, Statistični urad Republike Slovenije; Obiskanost pomembnejših turističnih znamenitosti, igralnic, kopališč, galerij in 
muzejev ter dnevi poslovanja, Slovenija, Statistične informacije 21, 148/2004

naravne znamenitosti: enota: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Postojnska jama število (v 1000) 155,5 197,5 261,8 244,8 301,1 393,7 398,9 294,2 403,2 460,5 489,1 484,3

Taborska jama / Županova jama število (v 1000) 8,7 9,4 11,5 0,63 3,7 5,1 4,9 4,3 4,1 5,3 5,0 4,4

Škocjanske jame število (v 1000) 32,0 33,9 42,1 41,6 41,3 47,2 48,6 44,7 15,6 56,8 67,3 75,4

Jama Pekel pri Šempetru število (v 1000) 21,8 21,4 19,7 17,8 20,8 19,1 16,3 14,1 15,7 14,7 14,1 16,0

Otoška jama število (v 1000) np np 0,1 0,6 0,2 0,1

Jama pod Predjamskim gradom število (v 1000) np np 0,9 3,8 5 6,7 6,3 7,4 12,3 13,9 13,7 10,8

Jama Pivka in Črna jama število (v 1000) np np np 1,6 2,3 2,3 3,2 2,3 2,9 3,3 3,0 3,1

Soline Sečovlje število (v 1000) np np 9,3 8,1 10 14 np 9,9 20,3 29,2 25,6 30,8

Soteska Vintgar Bled število (v 1000) 33,5 30,2 33,1 39,6 27,4 43,7 37,6 32 43,3 45,2 44,0 60,2

Slap Savica število (v 1000) 61,2 58,1 64,3 59,6 60,2 64,8 56,9 53,1 62,7 71,8 72,2 50,5

Vir podatkov so objave v publikacijah Rezultati raziskovanj in Stati-
stične informacije 21 Statističnega urada RS. Podatki so zbrani s po-
ročili o obiskovalcih turističnih znamenitosti, igralnic in kopališč, ki jih 
Statističnemu uradu posredujejo upravljavci turističnih objektov glede 
na število prodanih vstopnic.
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Energija in promet
Od leta 1992 do leta 2000 je poraba končne energije v Slo-
veniji zrasla za petino. Najhitreje rastejo potrebe po energiji za 
poganjanje prometa.

Učinkovit prometni sistem je bistvenega pomena za gospo-
darstvo in kakovost življenja. Obseg prometa se povečuje z 
gospodarsko rastjo – hitro rast povpraševanja po tovornem 
prometu, predvsem cestnem, spodbujajo potrebe modernega 
poslovanja, povpraševanje po potniškem prometu pa spodbuja 
rastoč turizem in potreba po mobilnosti ljudi. Zato kljub velikim 
tehnološkim izboljšavam vozil rastejo tudi negativni učinki pro-
meta na okolje.

Emisije toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida, ki 
izhajajo iz prometa, naraščajo hitreje kot emisije iz drugih virov. 
Zaradi ukinitve uporabe osvinčenega bencina in uporabe ka-
talizatorjev so se emisije svinca uspešno zmanjšale, naraščajo 
pa emisije nekaterih predhodnikov škodljivega troposferskega 
ozona. Potrebam po povečanju cestnega prometa sledi tudi 
rast cestne infrastrukture in površja, ki ga ta zaseda, s tem 
pa tudi odvzem življenjskega prostora rastlinam in živalim in 
fragmentacijo naravnih območij. Nevarnost povzroča prevoz 
nevarnih snovi in tveganje razlitij ob nesrečah. Vedno bolj se 
zavedamo škodljivih vplivov hrupa, ki ga povzročajo različne 
oblike prometa, in stroškov, ki nastanejo z odstranjevanjem 
odsluženih vozil.

V Sloveniji se delež vozil s katalizatorjem med osebnimi vozili 
povečuje in je že dosegel povprečni delež v EU, kar je pred-
vsem posledica dokaj hitre obnove voznega parka. Povprečna 
starost osebnih avtomobilov v Sloveniji je 7,3 leta, kar je ne-
kaj več kot v preteklih šestih letih, a še vedno nekoliko pod 
povprečno starostjo osebnega vozila v EU. Kot kažejo rezultati 
raziskave, se prebivalci Slovenije zavedajo problema narašča-
jočega prometa in njegovih posledic na okolje. Poleg relativno 
velike zaskrbljenosti je pomembna tudi podpora ukrepu, ki se 
nanaša na boljši javni prevoz ter boljše možnosti za pešce in 
kolesarje. Rezultati kažejo tudi (vsaj na deklarativni ravni) pre-
cej veliko pripravljenost za uporabo javnega prevoza seveda ob 
pogoju, da bi bil ta udobnejši, cenejši in pogostejši.

131
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45. PORABA KONČNE ENERGIJE

S končno energijo označujemo različne oblike energij, ki 
vstopajo v objekt uporabe oziroma tehnološki proces na pragu 
uporabnika (npr. električna energija na priključni omarici stano-
vanjske hiše ali stroja, bencin na črpalki itd). 

Predmet obravnave je prikaz količine in deležev porabe končne 
energije po uporabniških skupinah: industrija, promet in druga 
poraba na mestu končne rabe za Slovenijo ter primerjava z 
Evropsko unijo (EU-15).

Pri industriji prikazujemo porabo končne energije v rudarstvu in 
predelovalnih dejavnostih, pri prometu porabo končne energije 
v celotnem prometu (kopenski prevoz, cevovodni transport, 
vodna plovba, zračni prevoz, železniški in ladijski promet) in 
pri drugi porabi prikazujemo porabo končne energije v gospo-
dinjstvih storitvenem in javnem sektorju, kmetijstvu in drugih 
dejavnostih. 

Slika 45-2: Struktura porabe končne energije po skupinah v 
Sloveniji in EU-15

Slika 45-1: Poraba končne energije po skupinah v Sloveniji

CILJI 

Resolucija o izvajanju nacionalnega energetskega pro-
grama, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije leta 
2003, predvideva v obdobju 2000–2010 enakomerno 
rast porabe končne energije s povprečno letno stopnjo 
rasti 1,9 % (v industriji 2,2 %, prometu 1,3 % in drugi 
porabi 2,1 %). Leta 2010 naj bi znašala poraba končne 
energije 217,4 PJ.

Poraba končne energije v industriji se je v Republiki Sloveniji 
od leta 1992 do leta 2000 zmanjšala za 2,9 PJ ali za 5,3 % 
(v EU-15 pa je večja za 803,9 PJ ali 7,6 %) s povprečno ne-
gativno letno stopnjo –0,7 % (EU-15 pa +0,9 %). Delež indu-
strije v porabi končne energije v celoti, ki je leta 1992 znašal 
še 36,8 % (EU-15 le 28,6 %), je leta 2000 zdrsnil na 29,0 %, 
kar je že primerljivo z EU-15 (28,5 %), kjer je delež industrije 
ohranil skoraj enako raven kot leta 1992.
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V prometu se je poraba končne energije v Sloveniji od leta 
1992 do leta 2000 povečala za 20,0 PJ ali za 54,4 % (EU-15 
za 1833,8 PJ ali 16,5 %) s povprečno letno stopnjo rasti 5,6 
% (EU-15 za 1,9 %). Delež prometa v celotni porabi končne 
energije v Republiki Sloveniji, ki je leta 1992 znašal 24,4 % 
(EU-15 pa 30,1 %), je leta 2000 narasel na 31,3 % (EU-15 na 
32,5 %), torej le malenkost pod deležem v Evropski uniji.

Poraba končne energije v skupini druga poraba se je v Slove-
niji od leta 1992 do leta 2000 povečala za 13,5 PJ ali za 23,1 

% (EU-15 za 293,1 PJ ali 1,9 %) s povprečno letno stopnjo 
rasti 2,6 % (EU-15 za 0,2 %). Delež druge porabe v porabi 
končne energije v Sloveniji, ki  je leta 1992 znašal dobrih 
38,8 %, je leta 2000 narasel na 39,7 % (v EU-15 pa je zdrsnil 
z 41,3 na 39,0 %), kar je že na ravni deleža Evropske unije.

Načrtovano zmanjševanje porabe končne energije, s katerim 
se je po nekaterih scenarijih računalo v preteklih letih, ni več 
aktualno.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 45-1: Poraba končne energije po skupinah v Sloveniji
Vir: Energetska bilanca RS 2003

sektor enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

industrija PJ 55 54 55,7 56,4 54,9 53,4 52,6 51,9 52,4

promet PJ 37 44,3 49,4 54,9 61,6 64,8 57,1 54,4 56,7

druga poraba PJ 58,3 58,8 58,9 62 72,7 71,8 72,5 76,2 71,8

končna energija, skupaj PJ 150,4 157,1 163,9 173,3 189,2 189,9 182,2 182,5 181

Preglednica 45-2: Struktura porabe končne energije po skupinah v Sloveniji in EU-15
Vir: Energetska bilanca RS 2003; Eurostat, 2003, Final energy consumption by sector, Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002

sektorji: enota Slovenija 1992 Slovenija 2000 EU-15 1992 EU-15 2000

industrija % 36,8 29 28,6 28,5

promet % 24,4 31,3 30,1 32,5

druga poraba % 38,8 39,7 41,3 39

Podatki za Slovenijo

Energetska bilanca Republike Slovenije 2003 in NEP, 6. november 
2003.

Podatki za Evropo

Statistika Eurostat (za leto 2000) in EE-18 Final energy consumption 
by sector, Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002 
(za obdobje 1992–1999).
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46. POVPREČNA STAROST VOZNEGA PARKA

Kazalec je povprečna starost osebnih motornih vozil. Starostna 
struktura vozil se neposredno navezuje na strukturo vozil, ki 
izpolnjujejo mejne vrednosti emisij škodljivih snovi v skladu s 
smernicami EU (emisijski standardi EURO I-III).

Slika 46-1: Povprečna starost osebnih motornih vozil v Sloveniji 
in EU

CILJI 

Tako Evropska komisija kot članice EU in države kandi-
datke nimajo posebej opredeljene ciljne povprečne sta-
rosti voznega parka. Skupni cilj je izboljšanje starostne 
strukture voznega parka in zamenjava starih vozil, ki bolj 
obremenjujejo okolje, z novimi, čistejšimi.

Zaradi vse ostrejših okoljskih zahtev so novejša vozila bolj 
učinkovita, manj obremenjujejo okolje, so tišja in varnejša.

V državah članicah se izvajajo posamezni programi za spodbu-
janje zamenjave starih vozil. Med njimi denarno nadomestilo 
za opustitev uporabe starega vozila brez nakupa novega in 
za zamenjavo z novim ali vozilom, ki manj obremenjuje okolje 
(popust za nakup novega vozila), ter administrativni ukrepi, ki 
nimajo neposrednih  finančnih posledic, a posredno vplivajo 
na odločitev o zamenjavi starega vozila. V Republiki Sloveniji 
so omenjeni programi zaživeli leta 1999. 

V primerjavi z državami EU ima Republika Slovenija ugodno 
starostno strukturo vozil, saj je bila povprečna starost registri-
ranih osebnih vozil leta 2002 7,3 let, kar je približno toliko kot 
v EU. Vendar se povprečna starost osebnih vozil v Sloveniji 
povečuje. Obenem ugotavljamo, da se starejša vozila po-
gosto uporabljajo kot drugo ali tretje vozilo in je zato njihovo 
obremenjevanje okolja manjše.
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Slika 46-2: Prometno omrežje v Sloveniji
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2004; podlaga: Geografski inštitut 
Antona Melika ZRC SAZU 

PODATKI IN VIRI

Preglednica 46-1: Povprečna starost osebnih motornih vozil v Sloveniji in EU
Vir: Zbirkaa podatkov Ministrstva za notranje zadeve, 2004; TERM 2002 33 EU, 2002 in TERM 2003 33 EEA 31, 2004, European Environment 
Agency; Obdelava Agencija Republike Slovenije za okolje

enota 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EU-15 leta 7,2 7,3 7,4 7,3 7,3 7,4 7,4 np

Slovenija leta np 6,82 6,92 6,96 6,85 6,93 7,11 7,32
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Podatki za Slovenijo

Zbirkaa podatkov Ministrstva za notranje zadeve o voznem parku RS 
vsebuje podatke o letu izdelave vozila in datumu prve registracije ter se 
dopolnjuje vsak mesec. Povprečna starost vozil je primarno določena 
v mesecih, in sicer od meseca in leta prve registracije do opazovanega 
konca obdobja. V izračun povprečnih starosti osebnih vozil v RS sta 
po klasifikaciji vozil Ministrstva za notranje zadeve vključeni dve vrsti 
vozil, in sicer: OA (osebni avtomobil) in OS (osebno specialno vozilo). 
Podatki so zanesljivi, pri izračunavanju starosti na podlagi leta izdelave 
vozila so možni manjši odmiki od povprečne starosti osebnih vozil.

Podatki za druge države

Vir podatkov je TERM 2002 33 EU – Average age of the vehicle fleet., 
Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002 in TERM 
2003 33 EEA 31 Average age of vehicle fleet, Indicator fact sheet. 
European Environment Agency, 2004. Izvorni podatki, ki so bili upo-
rabljeni v podatkovnem listu kazalca, so povzeti po Eurostatu.
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47. VOZNI PARK, KI USTREZA 
EMISIJSKIM STANDARDOM
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Kazalec prikazuje delež cestnih motornih vozil, ki ustrezajo 
emisijskim standardom (EURO I, EURO II in EURO III). Delež 
motornih vozil, ki ustrezajo emisijskim standardom, je v po-
vezavi s specifičnimi emisijami, številom registriranih motornih 
vozil in povprečno starostjo motornih vozil. 

Slika 47-1: Delež osebnih avtomobilov na bencinski pogon s 
katalizatorjem

CILJI 

Povečanje deleža vozil, ki izpolnjujejo najnovejše 
emisijske standarde za nova vozila.

Zakonodaja o emisijah novih motornih vozil je v državah EU 
v veljavi od leta 1970. Razdeljena je na posamezne tipe vozil 
(osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila) in 
na pogonsko gorivo (motorni bencin, dizelsko gorivo). Vendar 
ne predpisuje deleža vozil, ki ustrezajo emisijskim standar-
dom v voznem parku posamezne države članice. Najnovejša 
zakonodaja je opredeljena za osebna in lahka tovorna vozila 
v smernici 1998/69/ES, za težka tovorna vozila v smernici 
1999/96/ES in za motorna kolesa v smernici 97/24/ES.

Delež motornih vozil, opremljenih s katalizatorjem, se pove-
čuje. Prodor novih tehnologij je odvisen od življenjske dobe 
motornih vozil. Struktura motornih vozil je zaradi hitrejšega 
obnavljanja voznega parka v RS hitreje dosegla povprečje dr-
žav EU. Ocene deleža osebnih vozil s katalizatorji potrjujejo, 
da je za implementacijo novih tehnologij na celotnem parku 
motornih vozil treba najmanj deset let.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 47-1: Delež osebnih avtomobilov na bencinski po-
gon s katalizatorjem
Vir: TERM 2002 34 EU, 2002 in TERM 2003 34 EEA 31, 2004, Eu-
ropean Environment Agency; zbirka podatkov Ministrstva za notranje 
zadeve; obdelava Agencija Republike Slovenije za okolje

enota 1999 2000 2001 2002

EU-15 % 63 np 72 np

Slovenija % 55,3 61,7 66,6 72,0
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Podatki za Slovenijo

Zbirkaa podatkov Ministrstva za notranje zadeve o voznem parku RS 
vsebuje podatke o vrsti vozila (upoštevani osebni avtomobili in osebna 
specialna vozila), pogonskem gorivu vozila (upoštevan motorni bencin) 
in letu izdelave vozila, kar je podlaga za izračun deleža motornih vozil, 
opremljenih s katalizatorjem. 

Število motornih vozil z vgrajenim katalizatorjem se za posamezno 
leto izračunava iz stanja voznega parka na dan 31. december. Za po-
samezna motorna vozila je v zbirki podatkov Ministrstva za notranje 
zadeve treba popraviti podatke o vrsti pogonskega goriva, kar vpliva 
na končno število motornih vozil na bencinski pogon in s tem na delež 
vozil na bencinski pogon, opremljenih s katalizatorjem. Glede na maj-
hen delež potrebnih popravkov (< 1 %) lahko podatke ocenjujemo kot 
točne in kakovostne. S prehodom izračunavanja deleža katalizatorjev 
iz leta izdelave motornega vozila na tip oziroma podtip vozila bi zajeli 
tudi tista vozila, ki so imela vgrajene katalizatorje, še preden je bilo to 
predpisano.

Podatki za druge države

Vir podatkov je TERM 2002 34 EU - Proportion of vehicle fleet me-
eting certain air and noise emission standards, Indicator fact sheet. 
European Environment Agency, 2002 in TERM 2003 34 EEA 31  
- Proportion of vehicle fleet meeting certain emission standards, 
Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2004. Izvorni po-
datki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu kazalca, so povzeti po 
publikaciji Eurostat Statistical Compendium in so ocena deleža vozil s 
katalizatorjem glede na starost vozil.
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48. OZAVEŠČENOST O VPLIVIH 
PROMETA NA OKOLJE

S kazalcem ugotavljamo odnos javnosti do problemov, ki jih 
povzročajo naraščajoči avtomobilski promet in delno navade 
ljudi, povezane z mobilnostjo v mestih. Gre za ugotavljanje 
javnega mnenja o stopnji zaskrbljenosti zaradi naraščajočega 
avtomobilskega problema, o načinih reševanja okoljskih pro-
blemov, povezanih z avtomobilskim prometom v mestih, in pri-
pravljenost za spremembo navad glede mobilnosti.

Slika 48-1: Zaskrbljenost glede okoljskih problemov (povprečje 
na lestvici od 1 - sploh niste zaskrbljeni do 5 - zelo ste zaskrb-
ljeni), N = 971

Slika 48-2: Najboljši ukrep za reševanje okoljskih problemov v mestnem prometu (seštevek odstotkov dveh navedb), N = 971

CILJ

V skladu z Nacionalnim programom varstva okolja je 
cilj zmanjšati onesnaženost okolja zaradi prometa. 
Med ukrepi za spodbujanje okoljske zavesti sta v Na-
cionalnem programu varstva okolja opredeljena dva 
trajna ukrepa, ki pripomoreta k zagotavljanju tega cilja, 
in sicer: zagotavljanje informacij o okolju (med njimi 
tudi informacij o onesnaževanju okolja zaradi prometa) 
in izvajanje ozaveščevalnih kampanj (tudi v trajnostni 
mobilnosti).
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Kot kažejo rezultati raziskave, se prebivalci zavedajo problema 
naraščajočega prometa in njegovih posledic za okolje. Po-
leg relativno velike skrbi je pomembna tudi močna podpora 
ukrepu, ki se nanaša na boljši javni prevoz ter boljše možnosti 
za pešce in kolesarje. Rezultati kažejo tudi precej veliko pri-
pravljenost za uporabo javnega prevoza (82,4 %), seveda ob 
pogoju, da bi bil ta udobnejši, cenejši in bolj pogost. 

V EU je po podatkih Evropske agencije za okolje (TERM 2001 
40 EU) nezadovoljstvo ljudi zaradi prometa na prvem mestu 
med vzroki za pritoževanje nad okoljem (sledijo mu onesna-
ževanje zraka, uničevanje krajine, odlaganje odpadkov, hrup, 
pomanjkanje zelenih površin, kakovost pitne vode), vendar pa 
je odstotek ljudi, ki se nad tem pritožujejo, v občutnem upadu 
(ocena gibanja 1992–1999). Med ukrepi za reševanje tega 
problema narašča podpora izboljševanju javnega prevoza ter 
boljšim možnostim za pešce in kolesarje, cenovna politika 
(dražja goriva) pa dobiva malo javne podpore. Te ugotovitve 
javnega mnenja so podobne podatkom slovenske raziskave. 
Pomembna je tudi ugotovitev, da zavedanje ljudi o problemu 
prometa ne vodi avtomatično v spreminjanje mobilnostnih na-
vad.

Z zagotavljanjem informacij in ozaveščanjem lahko pomagamo 
pri spreminjanju vzorcev navad glede trajnostne mobilnosti. V 
Sloveniji, tako kot v večini drugih evropskih držav, od leta 2000 
poteka vsakoletna ozaveščevalna kampanja V mestu brez avto-
mobila, ki se je zadnji dve leti razširila v pobudo evropski teden 
mobilnosti. Glavni namen obeh akcij je predvsem olajšati izva-
janje trajnih ukrepov in rešitev za zmanjšanje prevelike uporabe 
osebnih avtomobilov. 

Poleg omenjene aktivnosti je pri zagotavljanju informacij treba 
omeniti Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv 
in emisijah CO

2
 novih osebnih vozil, ki je začel veljati v začetku 

leta 2004. Med drugim predvideva tudi pripravo priročnika o 
varčni rabi goriva in emisijah CO

2
.

Slika 48-3: Ali bi se bili pripravljeni voziti z javnim prevozom vsak 
dan, če bi bil javni promet pogostejši, cenejši in udobnejši? N = 
971

Slika 48-4: Ali za svoje vsakodnevne opravke uporabljate avto-
mobil? N = 971
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 48-1: Zaskrbljenost glede okoljskih problemov (povprečje na lestvici od 1 - sploh niste zaskrbljeni do 5 - zelo ste zaskr-
bljeni), N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003

enota
hrup, 
ropot

radioaktiv-
ni odpadki 
JE Krško

nastajanje 
odpadkov v 

gospodinjstvu

izumiran-
je živali in 

rastlin

povečevanje 
avtomobilske-

ga prometa

ekstremni vremen-
ski pojavi,, kot so 
suše, poplave in 

viharji
uporaba 
kemikalij

onesna-
ženost voda

onesna-
ženost zraka

stopnja zaskr-
bljenosti

ocena 
(1–5) 3,4 3,8 3,8 3,9 3,9 4 4,1 4,2 4,5

Preglednica 48-2: Najboljši ukrep za reševanje okoljskih problemov v mestnem prometu (seštevek odstotkov dveh navedb), N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003

enota
boljši javni 
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več površin 
za pešce in 
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zapora mestnih 
središč za avto-

mobile
zmanjšanje števila parkirnih 

mest v mestnih središčih
zvišanje 

cene goriva

nič od 
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ne vem, brez 
odgovora

strinjanje % 60 55 38 16 8 7 8

Preglednica 48-3: Ali bi se bili pripravljeni voziti z javnim prevozom vsak dan, če bi bil javni promet pogostejši, cenejši in udobnejši? 
N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003

enota da, bil bi pripravljen ne, ne bi bil pripravljen neodločen, brez odgovora

odgovor % 82,4 13,2 3,9

Preglednica 48-4: Ali za svoje vsakodnevne opravke uporabljate avtomobil? N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003

enota da ne brez odgovora

odgovor % 55,9 42,8 0,9
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Kazalec je narejen na podlagi raziskave Politbarometer (november 
2003), ki ga izvaja Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih 
komunikacij Inštituta za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani. Raziskava je bila narejena v obliki telefonskega anketiranja 
s standardiziranim vprašalnikom, ki je pokrival tri vsebinske sklope, 
in sicer: 1. zaznavo in oceno zaskrbljenosti za vsakega od navedenih 
okoljskih problemov oz. pojavov, med katerimi je bilo navedeno tudi 
povečevanje avtomobilskega prometa; 2. prepoznavanje načinov 
reševanja okoljskih posledic avtomobilskega prometa v slovenskih 
mestih; 3. oceno pripravljenosti za uporabo javnih prevoznih sredstev 
(v povezavi z oceno uporabe osebnega avtomobila kot vsakodnev-
nega prevoznega sredstva). Raziskava javnega mnenja o navedenih 
vprašanjih je bila v Sloveniji izvedena prvič, zato ni mogoča primerjava 
podatkov oz. ocena gibanja.

Raziskava je po svoji metodološki zasnovi in kvalitativnem nivoju pov-
sem sledila redni politbarometrski raziskavi. Raziskavo je po dogovoru 
z naročnikom (Urad vlade za informiranje in Ministrstvo za okolje, pros-
tor in energijo) oblikovala raziskovalna skupina CJMMK (Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Cen-
ter za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij Ljubljana), 
praktično ankteriranje je novembra 2003 (s standardiziranim vprašal-
nikom) izvedlo 26 šolanih anketarjev, ki so iz bazena 2036 telefonskih 
številk fizičnih oseb po načelu naključnega izbora uspeli realizirati 971 
anket (48-odstotna stopnja realizacije vzorca). 971 anketirancev po-
meni tako strukturno kot količinsko ustrezen reprezentativni vzorec.

Kot vir za oblikovanje vprašalnika je bila uporabljena raziskava javnega 
mnenja Eurobarometer iz leta 1999 (naročnik Evropska komisija), ki jo 
kot vir podatkov za pripravo okoljskega kazalca TERM (Transport and 
Environment reporting mechanism for the EU) – »Public awareness 
and behaviour« – uporablja tudi Evropska  agencija za okolje.

TERM 2001 40 EU (Transport and Environment reporting mechanism 
for the EU): »Public awareness and behaviour«; Indicator fact sheet. 
European Environment Agency, 2002. Podatki v podatkovnem listu 
so povzeti po raziskavi Eurobarometer 1999, katere naročnik je bila 
Evropska komisija. 
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Instrumenti okoljskih politik

Med instrumente okoljske politike prištevamo okoljsko zakono-
dajo in upravne postopke, ki se razvijajo zato, da bi zmanjšali 
negativne vplive na okolje, ki jih povzroča človek. Cilj razvoja 
mehanizmov je razvoj takšnega sistema odločanja, ki bo pri-
pomogel k razumnejšim in razvojno uravnoteženim odločitvam. 
Instrumente okoljske politike delimo na okoljske, informacijske 
in pravne. Sinergija vseh kaže odzive družbe in narekuje ko-
rake, ki jih je treba narediti, da bi omogočili uravnotežen razvoj 
celotne družbe. Za potrebe celovitega ukrepanja je potrebna 
njihova integracija v sektorske politike.

Instrumenti okoljske politike, ki jih navajamo v nadaljevanju 
tega poglavja, obravnavajo ekonomski vidik okoljske politike 
(okoljske takse in druge dajatve za obremenjevanje okolja), 
informacijske parametre okoljske politike (poročanje okoljskih 
podatkov) in primer uvajanja okoljskega sistema ravnanja, ki 
temelji na certificiranju po ISO 14001 in EMAS-shemi (Eco-
Management and Audit Scheme).

143
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Slika 49-1: Finančni učinki dajatev za obremenjevanje okolja

49. OKOLJSKE TAKSE IN DRUGE 49. OKOLJSKE TAKSE IN DRUGE 
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varstvo okolja

Vodna povračilaTaksa za obremenjevane okolja zaradi
odlaganja odpadkov - priliv v proračun RS

2000 2001 2002 2003

Kazalec prikazuje finančne učinke in višino zneskov okoljskih 
taks in drugih dajatev za obremenjevanje okolja in rabo naravnih 
virov v Republiki Sloveniji po posameznih letih. Okoljske takse in 
druge dajatve so ekonomski instrumenti varstva okolja, katerih 
glavni namen je spodbujanje zmanjševanja obremenitev okolja 
z uporabo načela povzročitelj plača, po katerem se stroški, 
nastali s škodo, povzročeno okolju, vsaj delno vključujejo med 
proizvodne stroške. S podzakonskimi akti so določeni načini iz-
računavanja povzročene obremenitve okolja, ki se jo izrazi s t. i. 
enotami obremenitve za vsakega posameznega onesnaževalca, 
in višina takse oz. dajatve za posamezno enoto obremenitve. Del 
taks in dajatev pomeni proračunski vir, precejšen delež pa je ne-
posredno usmerjen v okoljske investicije. 

CILJ

Med prednostnimi cilji ekonomskih vidikov varstva oko-
lja Nacionalni program varstva okolja navaja: spodbuditi 
povečanje ekonomskih virov naložb v projekte varstva 
okolja in proračunske porabe ter tako posredno vpli-
vati na zmanjševanje onesnaženosti, pospešiti uvedbo 
davčnih olajšav za investicije v okoljevarstvene projekte 
in vpeljava sistema pologa in povračil v povezavi s siste-
mom taksacij.

Slika 49-2: Delež dajatev za obremenjevanje okolja v BDP 
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Preglednica 49-3: Okoljske takse in dajatve v evropskih državah
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Avstrija    x x    x  x x     

Belgija x x       x  x x x    

Bolgarija x  x x    x x        

Češka x x     x x x x     x x

Danska x  x  x x   x x x x x x   

Estonija x x x  x   x x  x      

Finska x  x  x    x  x  x    

Francija x       x x        

Nemčija  x     x  x        

Grčija  x x      x        

Madžarska x x x x   x x x  x x   x  

Irska         x     x   

Italija     x   x x     x x  

Latvija x x  x x   x x x x x     

Litva x x x x    x x        

Nizozemska  x x  x    x      x  

Norveška     x x  x x x x    x  

Poljska x x x x   x x x x x     x

Portugalska   x              

Romunija  x      x x        

Slovaška x x   x   x x x x x  x  x

Slovenija x x   x   x x x      x

Španija        x x        

Švedska x  x  x   x x   x x    

Združeno kraljestvo x    x            
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K uporabi načela “povzročitelj obremenjevanja okolja plača” 
Slovenijo obvezujejo tudi določila 174. člena Pogodbe o usta-
novitvi Evropske skupnosti (EC Treaty), v slovenskem pravnem 
redu pa določila Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04). 
Uveljavljanje tega načela je v zadnji letih postalo zelo pomem-
ben vir financiranja ukrepov politike varstva okolja. Pozitivne iz-
kušnje pri uveljavitvi oprostitev plačila takse za obremenjevanje 
voda kot namenskega vira gradnje infrastrukturnih objektov za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda so bile vključene tudi v 
zakonsko podlago za takso za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov ter takso za obremenjevanje okolja z emi-
sijami CO

2
. Oprostitve plačil takse zaradi odlaganja odpadkov 

pomenijo namenski vir financiranja gradnje ustreznih omrežij 
objektov in naprav za ravnanje z odpadki ter pomemben me-
hanizem za doseganje zastavljenih in predpisanih ciljev. To so 
predvsem: zmanjševanje količin odpadkov na izvoru, odlaganje 
čim manjših količin in čim bolj inertnih odpadkov, zmanjševanje 
količin deleža biološko razgradljivih odpadkov, pospeševanje 
ločenega zbiranja posameznih frakcij komunalnih odpadkov 

in postopno večanje obsega obdelave in izrabe odpadkov. 
Instrument takse za obremenjevanje zraka z emisijami CO

2
 je 

eden od ključnih instrumentov programa zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov za doseganje ciljev na tem področju in ob-
veznosti podpisa Kjotskega protokola, ki ga je Slovenija ratifici-
rala v juniju 2002. Sredstva vodnih povračil se z uveljavljanjem 
Zakona o vodah zbirajo v Skladu za vode, namenjenem financi-
ranju vodne infrastrukture. Prav tako je del sredstev, zbranih s 
takso za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in 
tekočin, namensko porabljen za sanacijo neurejenih odlagališč 
in starih bremen, del takse za obremenjevanje okolja zaradi na-
stajanja izrabljenih motornih vozil pa za izvajanje gospodarske 
javne službe ravnanja z izrabljenimi vozili.

Rast letnega zneska okoljskih taks in dajatev je zlasti posledica 
rasti zneskov takse na enoto obremenitve oz. enoto proizvoda 
ter večjega zajetja onesnaževalcev (uvajanje strožjih pogojev in 
novih dajatev), in ne povečanega obremenjevanja okolja. 

PODATKI IN VIRI

Preglednica 49-1: Finančni učinki dajatev za obremenjevanje okolja
Opomba: za leto 2003 so podatki o višini sredstev za namensko porabo za investicije iz naslova dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odpadne 
vode in odlaganja odpadkov ocenjeni
Vir: Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, zbirka 
Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2004, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slovenije za okolje

okoljske takse: enota 1999 2000 2001 2002 2003

Vodna povračila mio SIT 1.010 1.710 2.169 3.267 3.738

Taksa za obremenjevanje voda – priliv v Proračun RS mio SIT 740 1.004 1.233 1.363 1.580

Taksa za obremenjevanje voda – namenska poraba za investicije mio SIT 6.556 9.974 11.715 14.115 15.608

Takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 mio SIT 15.055 15.684 13.998 15.000 17.985

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – priliv v proračun RS mio SIT np np np np 168

Taksa zaradi odlaganja odpadkov – namenska poraba za investicije v varstvo okolja mio SIT np np np 3.156 3.314

Taksa zaradi uporabe mazalnih olj mio SIT np np np 494 619

Taksa za razgradnjo izrabljenih motornih vozil mio SIT np np np np 801

SKUPAJ mio SIT 23.361 28.372 29.115 37.396 43.813
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Preglednica 49-2: Delež dajatev za obremenjevanje okolja v BDP Slovenije
Vir: Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, 
zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2004, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slovenije za okolje; Sta-
tistični letopis 2003, www.stat.si (marec, 2004), Statistični urad Republike Slovenije

enota 1999 2000 2001 2002 2003

BDP v tekočih cenah mio SIT 3.648.401 4.222.404 4.740.122 5.275.827 5.670.640

okoljske takse in dajatve mio SIT 23.361 28.372 29.115 37.396 43.813

delež okoljskih taks in dajatev v BDP % 0,64 % 0,67 % 0,61 % 0,71 % 0,77 %

Podatki za Slovenijo

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi poročil zavezancev 
po uredbah:

- Uredba o taksi za obremenjevanje voda (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/
95, 8/96, 124/00 in 49/01, 8/04);

- Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 41/95, 84/97, 124/00, 
110/01, 103/02);

- Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega di-
oksida (Ur. l. RS, št. 68/96, 2/97, 5/97 – popr., 24/98, 65/98, 
51/99, 42/00 in 124/00), ki jo je nadomestila Uredba o taksi za 
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 
91/02, 8/03, 67/03);

- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpad-
kov (Ur. l. RS, št. 70/01, 9/04)

vodi zbirke podatkov (zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, 
zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki), ki vsebujejo 
podatke o okoljskih taksah in drugih dajatvah za varstvo okolja ter o 
višinah oprostitev taks in dajatev zaradi investiranja v varstvo okolja. 
Ker se podatki za leto 2003 o višini sredstev za namensko porabo 
za investicije iz naslova dajatev za obremenjevanje okolja zaradi od-
padnih voda in odlaganja odpadkov za leto 2003 še zbirajo, podajamo 
oceno o višini teh sredstev glede na vplačane akontacije (tehnološke 
odpadne vode) in stopnjo povišanja takse na enoto obremenitve okolja 
(za komunalne odpadne vode in odpadke).

Ministrstvo za finance, Sektor za analize, metodologijo in bilance jav-
nih financ izdaja mesečna poročila o realizaciji državnega proračuna 
za posamezno proračunsko leto v okviru bilance prihodkov in odhod-
kov državnega proračuna. Ta so vir podatkov o prilivih v Proračun RS 
na podlagi zgoraj omenjenih uredb:

- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih 
olj in tekočin (Ur. l. RS, št. 2/02, 20/2002), 

- Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrablje-
nih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 13/03).

Podatki o BDP v tekočih cenah so povzeti po Statističnem uradu RS 
iz Statističnega letopisa RS 2003, za leto 2003 pa po spletni strani 
www.stat.si- Kazalniki, BDP.

Namenska poraba za investicije v zvezi s takso za obremenjevanje 
voda in takso odlaganja odpadkov za leto 2003 je ocenjena na pod-
lagi napovedi zavezancev.

Podatki za Evropo

Europe’s Environmemt, The third assessment, 2003, European Envi-
ronment Agency.

Preglednica ne vključuje dajatev, ki samo pokrivajo stroške proizvod-
nje ali javnih služb (kot npr. dajatve za zbiranje odpadkov, preskrba z 
vodo).

9_instrumenti_politike   147 11/24/04, 2:53:42 PM



148

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
I 

O
K

O
L

J
S

K
IH

 P
O

L
IT

IK

Doslej smo na Evropsko agencijo za okolje posredovali po-
ročila o stanju voda, kakovosti zraka in emisijah v zrak, zava-
rovanih območjih, stanju tal, izvajanju projekta CORINE Land 
Cover idr. Priprava in posredovanje poročil je organizirana 
skozi omrežje EIONET v Sloveniji. 

Skladnost poročanja Slovenije z zahtevami Evropske agen-
cije za okolje ocenjujejo od leta 2000 in v tem času smo, kot 
večina držav članic Evropske agencije za okolje, posebno 
tistih, ki so se pripravljale za vstop v EU, dosegli zaznaven 
napredek. Po kriterijih Prednostnega toka podatkov v EI-
ONET-u smo za poročila, posredovana leta 2003, dosegli 
88-odstotno skladnost s poročevalskimi zahtevami Evropske 
agencije za okolje, kar je Slovenijo uvrščalo na 4. mesto med 
31 ocenjevanimi državami. 

50. POROČANJE OKOLJSKIH 50. POROČANJE OKOLJSKIH     
  PODATKOVPODATKOV

Poročanje okoljskih podatkov merimo s stopnjo popolnosti 
okoljskih podatkov, zbranih v skladu z zahtevami Evropske 
agencije za okolje (EEA). Ta je podana z oceno, ki jo poda Ev-
ropska agencija za okolja v vsakoletnem Poročilu o napredku 
– Prednostni tok podatkov v EIONET-u (PDF Priority Data 
Flows in EIONET)  naslovljenem na Upravni odbor Evropske 
agencije za okolje.

Slika 50-1: Poročanje okoljskih podatkov – stopnja popolnosti 
okoljskih podatkov, zbranih v skladu z zahtevami Evropske agen-
cije za okolje

CILJ

Poročevalska obveznost Republike Slovenije do Evrop-
ske agencije za okolje izhaja iz 8. člena podpisanega 
in v državnem zboru ratificiranega Sporazuma med 
Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelova-
nju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in 
Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem 
omrežju (Ur. l. RS – MP št. 18/01), ki določa obveznost 
Slovenije, da zagotovi podatke v skladu z obveznostmi 
in prakso, določenimi za delo agencije. 
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 50-1: Poročanje okoljskih podatkov – stopnja po-
polnosti okoljskih podatkov, zbranih v skladu z zahtevami Evrop-
ske agencije za okolje
Vir: Poročilu o napredku – Prednostni tok podatkov v EIONET-u (Prio-
rity Data Flows in EIONET), Evropska agencija za okolje, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004

enota 1999 2000 2001 2002 2003

EU-15 % 53 55 59 67 66

Slovenija % 50 50 66 78 88

Prednostni tok podatkov v EIONET-u (Priority Data Flows in EIONET) 
je s strani Evropske agencije za okolje podan izbor šestih do devetih 
poročil s predpisano vsebino in obliko, ki so jih države članice Evropske 
agencije za okolje dolžne v določenem roku posredovati agenciji, da 

jih ta lahko uporabi pri pripravi svojih poročil. Za letno poročilo o na-
predku Evropska agencija za okolje vsako poročilo (poročanje) oceni 
s t. i. sončki, to je s točkami – 1, 2 ali 3. Vsota dobljenih točk kot delež 
vseh možnih točk, ki bi jih lahko dobila posamezna država, pomeni 
skupno oceno stopnje popolnosti okoljskih podatkov, zbranih v skladu 
z zahtevami Evropske agencije za okolje po državah. Kriteriji za točko-
vanje so določeni vnaprej in za vsako poročilo posebej, nanašajo pa se 
predvsem na dolžino in popolnost časovne serije podatkov, ki so bili 
zahtevani in posredovani, posredovanje podatkov v predpisanem roku 
in predpisani obliki ipd. Kakovost posredovanih podatkov do letos ni bila 
vključena v ocenjevanje.

Kazalec je vključen tudi v nabor kazalcev za merjenje razvitosti infor-
macijske družbe v skladu z akcijskim načrtom eEurope+.
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51. PODJETJA Z OKOLJSKIMI 51. PODJETJA Z OKOLJSKIMI     
  PRIZNANJIPRIZNANJI

V varstvu okolja pomeni standardizacija pomemben gospodarski 
instrument za sporazumevanje in poenotenje. Pri tem gre za ne-
obvezujoče pravne norme, na katere so na nacionalni in medna-
rodni ravni vezani člani organizacij za standardizacijo. V Sloveniji 
se s tega področja uveljavlja predvsem mednarodni standard 
ISO 14001. Z razvojem Evropske skupnosti leta 1957 se je 
zakonodaja o varstvu okolja začela razvijati bolj načrtno. Danes 
imajo na ravnanje z okoljem v Evropski uniji neposreden vpliv 
sistemi okoljskega ravnanja, med katere sodi EMAS-shema (Eco 
Management and Audit Scheme), zakonodajno opredeljena v 
EU Uredbi o sistemu okoljskega ravnanja, št. 1836/93 (The 
Eco-Management and Audit Scheme Regulation No. 1836/93). 
Sistem certificiranja po EMAS-shemi je v Sloveniji mogoč po 1. 
5. 2004, torej po vstopu Slovenije v EU. 

Tako EMAS-shema kot ISO 14001 se zavzemata za uvajanje 
učinkovitega sistema okoljskega ravnanja. Bistvena razlika med 
njima je ta, da je uvajanje ISO 14001 prostovoljno in se lahko 
uporablja tako v profitnih kot v neprofitnih organizacijah, EMAS-
shema pa je namenjena predvsem doseganju posebnih zahtev 
javnega sektorja, javnosti in potrošnikov v državah članicah EU. 
Zaradi podobnosti med zahtevami ISO 14001 in EMAS-sheme 
je izdala Evropska komisija leta 1997 odločbo, v kateri definira 
skupne elemente obeh sistemov in predlaga postopen prehod iz 
certificiranja po ISO 14001 na certificiranje po EMAS-shemi.

Slika 51-1: Število slovenskih podjetij, ki so pridobila certifikat 
ISO 14001
Vir: Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za varstvo okolja, 2004

Slika 51-2: Primerjava Slovenije z državami EU-15 v certificiranju po ISO 14001 
Vir: Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za varstvo okolja, 2004

CILJ

Cilj uvajanja sistemov okoljskega ravnanja sta razvojno 
uravnoteženi proizvodnja in potrošnja, kar vključuje: 
spodbujanje proizvodnje do okolja prijaznih izdelkov ter 
spodbujanje primernejšega ravnanja podjetij z okoljem in 
obveščanje javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje.
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Certificiranje po ISO 14001 je tako na nacionalni kot na med-
narodni ravni obveznost podjetij, ki so članice mednarodne 
organizacije za standardizacijo (ISO). EMAS-shema trenutno 
v Sloveniji še ni zakonodajno opredeljena, je pa temeljno na-
čelo in strateška usmeritev Nacionalni program varstva okolja 
za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter predmet novega 
Zakona o varstvu okolja. 

Na nivoju EU je EMAS-shema predmet Uredbe o sistemu 
okoljskega ravnanja, št. 1836/93 (Council Regulation, EEC, 
No 1836/93 allowing voluntary participation by companies 
in the industrial sector in a Community eco-management and 
audit scheme, OJ L 168, 10.7.93). Uredbo podpirajo nasled-
nji sorodni zakoni oz. standardi: Council Regulation (EEC) 
No. 3037/90 on the statistical clasiffication of economic 
activities in the European Community in sorodni standardi, 
kot so ISO 100011, ISO 14001 in EN 45012.

Od leta 1997 do konca leta 2003 je pridobilo certifikat ISO 

14001 222 slovenskih podjetij, kar kaže, da se ozaveščenost 
glede varstva okolja poglablja, deloma tudi zaradi vse več-
jega zanimanja za pridobitev certifikata ISO 9000. V zadnjih 
šestih letih je bilo največ certifikatov ISO 14001 podeljenih v 
proizvodnih dejavnostih, kot so kemijska, kovinska in elektro-
industrija. Največ certifikatov je od leta 1997 dalje po poda-
tkih Gospodarske zbornice (6. 2. 2004) podelil certifikacijski 
organ BVQI (Bureau Veritas, 99), najmanj pa TUV Bayern 
Sava (58). EMAS-shema se v Sloveniji še ni uveljavila, saj se 
ta sistem certificiranja šele uvaja. Trenutno potekajo priprave 
za uvedbo akreditacijske službe, ki bo preverjala usposoblje-
nost organizacij za pridobitev certifikata po EMAS-shemi.

V certificiranju po ISO 14000 je položaj Slovenije v pri-
merjavi z EU-15 ugoden, saj je bila Slovenija po podatkih 
mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) leta 2002 
na petem mestu po številu podeljenih certifikatov na milijon 
prebivalcev.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 51-1: Število slovenskih podjetij, ki so pridobila certifikat ISO 14001
Vir: Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za varstvo okolja, 2004

enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

število vseh podjetij število 2 10 23 89 138 185 222

število novo vključenih podjetij v tekočem letu število 2 8 13 66 49 47 37
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leto  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Švedska število certifikatov/ milijon prebivalcev 0,22 2,75 21,32 33,41 93,52 150,55 227,47 300,00

Finska število certifikatov/ milijon prebivalcev 1,96 8,04 29,61 40,39 92,16 99,61 134,71 147,06

Danska število certifikatov/ milijon prebivalcev 4,04 18,46 51,92 60,38 82,69 111,54 119,23 136,73

Španija število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 0,33 2,36 4,21 14,69 15,38 52,92 82,77

Irska število certifikatov/ milijon prebivalcev 0,83 2,22 22,78 26,67 31,94 45,28 68,61 80,28

Slovenija število certifikatov/ milijon prebivalcev  np  np 2,50 6,00 9,50 44,00 68,00 74,50

Nizozemska število certifikatov/ milijon prebivalcev 4,74 7,63 16,86 21,86 25,83 50,26 60,38 68,78

Madžarska število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 0,29 1,18 2,75 11,86 16,08 33,33 62,75

Avstrija število certifikatov/ milijon prebivalcev 1,38 7,00 10,00 16,5 19,5 25,38 27,88 53,63

Velika Britanija število certifikatov/ milijon prebivalcev 1,06 5,59 11,18 15,99 25,9 43,99 47,26 50,64

Nemčija število certifikatov/ milijon prebivalcev 0,43 2,04 4,33 8,01 11,83 15,5 41,57 45,51

Luksemburg število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 2,50 15,00 15,00 15,00 22,50 22,50 42,50

Italija število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 0,48 1,81 2,17 4,28 9,17 22,80 37,90

Češka število certifikatov/ milijon prebivalcev  np  np 0,39 4,08 5,83 11,26 16,89 30,87

Belgija število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 0,80 3,70 7,30 7,40 13,00 13,00 26,4

Francija število certifikatov/ milijon prebivalcev 0,05 0,39 0,89 5,03 7,88 12,12 18,63 25,03

Portugalska število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 0,10 0,71 1,52 2,83 4,75 8,89 13,84

Slovaška število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 0,19 1,13 2,83 4,53 6,79 13,77 13,21

Poljska število certifikatov/ milijon prebivalcev  np  np 0,21 0,39 1,97 1,71 7,62 11,24

Grčija število certifikatov/ milijon prebivalcev  np 0,10 0,57 0,95 1,9 4,00 6,29 8,48

Preglednica 51-2: Primerjava Slovenije z državami EU-15 v certificiranju po ISO 14001 
Vir: Gospodarska zbornica Slovenije, 2004

Podatki za Slovenijo

Podatki za Slovenijo so povzeti iz e-kataloga Podjetja z okoljskimi pri-
znanji, ki ga pri Gospodarski zbornici Slovenije vodi Služba za varstvo 
okolja. Podatki o številu certifikatov ISO 14001 se navezujejo na do-
bitnike certifikatov, torej na podjetja, ki so certifikat prejela. Gospo-
darski zbornici Slovenije posredujejo podatke za e-katalog slovenski 
certifikacijski organi, to so SIQ, BVQI in Bayern Sava. Ažuriranje 
zbirke podatkov se praviloma izvaja vsako četrtletje. Zbirka podatkov 
ne vključuje vseh podatkov o podeljenih certifikatih ISO 14001, ker 
jih tuji certifikacijski organi Gospodarski zbornici Slovenije doslej niso 
redno posredovali.

Podatki za druge države

Podatke za EU-15 in Slovenijo je zagotovila Gospodarska zbornica 
Slovenije. Povzela jih je po poročilu mednarodne organizacije za 
standardizacijo (ISO). Po metodologiji ISO so v poročilu zbrani vsi do-
bitniki certifikatov, za katere je ISO pridobila podatke iz poročil med-
narodnih certifikacijskih organov. Ker je zaupanje med podatki ISO in 
Gospodarske zbornice Slovenije različno in ker se črpajo iz različnih 
podatkovnih virov, prihaja med podatki o skupnem številu certifikatov 
ISO 14001, podeljenih slovenskim podjetjem, do delnih razhajanj.
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Pregled kazalcev

 KAZALCI 

NARAVA IN POVRŠJE DPSIR okvir ocena

Pokrovnost in raba tal D - gonilne sile 
Velikost populacij izbranih vrst ptic S - stanje 
Poškodovanost gozdov in osutost dreves I - vplivi 
Ogrožene vrste I - vplivi 
Ocenjena škoda po elementarnih nesrečah I - vplivi 
Zavarovana območja narave R - odzivi 

PODNEBNE SPREMEMBE  

Poraba snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča D - gonilne sile 
Emisije toplogrednih plinov  P - obremenitve 
Padavine in temperature S - stanje 
Spreminjanje obsega ledenika I - vplivi 
Dolžina rastne dobe I - vplivi 

ZRAK  

Emisije žveplovega dioksida P - obremenitve 
Emisije dušikovih oksidov P - obremenitve 
Emisije amoniaka P - obremenitve 
Emisije nemetanskih hlapnih ogljikovodikov P - obremenitve 
Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom S - stanje 
Onesnaženost zraka z dušikovim dioksidom S - stanje 
Onesnaženost zraka z ozonom S - stanje 
Onesnaženost zraka z delci S - stanje 

VODE  

Raba vodnih virov P - obremenitve 
Poraba vode v gospodinjstvih P - obremenitve 
Čiščenje odpadnih voda P - obremenitve 
Nenamerno izlitje nafte iz ladij P - obremenitve 
Letna rečna bilanca S - stanje 
Kakovost vodotokov S - stanje 
Hranila v rekah S - stanje 

10_pregled kazalcev   153 11/25/04, 11:42:12 AM



154

P
R

E
G

L
E

D
 K

A
Z

A
L

C
E

V

Biokemijska potreba po kisiku in amonij v rekah S - stanje 
Nitrati v podzemni vodi S - stanje 
Pesticidi v podzemni vodi S - stanje 
Fosfor v jezerih S - stanje 
Kakovost pitne vode  I - vplivi 
Kakovost kopalnih voda I - vplivi 

ODPADKI IN SNOVNI TOK  

Nastajanje komunalnih odpadkov P - obremenitve 
Odloženi nenevarni odpadki P - obremenitve 
Nastajanje nevarnih odpadkov P - obremenitve 
Uvoz in izvoz nevarnih odpadkov P - obremenitve 
Nastajanje in zbiranje odpadnih olj P - obremenitve 
Neposredni vnos snovi P - obremenitve 

KMETIJSTVO  

Poraba sredstev za varstvo rastlin P - obremenitve 
Poraba mineralnih gnojil P - obremenitve 
Kmetijsko-okoljski ukrepi R - odzivi 
Izvajanje nitratne direktive R - odzivi 

TURIZEM  

Razporeditev in razvoj turizma D - gonilne sile 
Obisk naravnih znamenitosti D - gonilne sile 

ENERGIJA IN PROMET  

Poraba končne energije D - gonilne sile 
Povprečna starost voznega parka D - gonilne sile 
Vozni park, ki ustreza emisijskim standardom R - odzivi 
Ozaveščenost o vplivih prometa na okolje R - odzivi 

INSTRUMENTI OKOLJSKE POLITIKE  

Okoljske takse in druge dajatve za obremenjevanje okolja R - odzivi 
Poročanje okoljskih podatkov  R - odzivi 
Podjetja z okoljskimi priznanji R - odzivi 

10_pregled kazalcev   154 11/25/04, 11:42:16 AM


