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Uvod
Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1,
49/06-ZMetD in 66/06-OdlUS). Sestavlja ga 59 okoljskih kazalcev, izbranih iz nabora jedrnih kazalcev Evropske agencije za
okolje. Kazalci so razvrščeni v dvanajst tematskih skupin – poglavij. Ta se nanašajo na okoljske sestavine (npr. vodo, zrak),
na okoljsko problematiko (npr. podnebne spremembe, varstvo
narave, izguba biotske raznovrstnosti, nastajanje in ravnanje z
odpadki) ter na integrirane kazalce, ki sodijo v sistem oblikovanja sektorskih politik (npr. kmetijstvo, turizem, energetika,
instrumenti okoljske politike).
ZAKAJ KAZALCI OKOLJA?
Kazalci okolja so med najbolj uporabnimi orodji za poročanje
o okolju. Temeljijo na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, določeno lastnost ali razvoj kakšnega pojava. Na takšen način na
nekaj opozarjajo. Pomagajo nam izmeriti ali določiti količino raz-

ličnih in mnogovrstnih podatkov, združenih v celoto. Zato pod
pojmom kazalci smatramo na dogovorjen način izbrane in predstavljene podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske politike.
Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi podatkovni
časovni vrsti, lahko kažejo ključne smeri razvoja pojava. Zato so
lahko v pomoč odločevalcem pri načrtovanju in upravljanju okolja
in tudi splošni javnosti pri razumevanju okoljske problematike.
VKLJUČEVANJE KAZALCEV V SISTEM UPRAVLJANJA Z
OKOLJEM
Kazalci okolja morajo biti zasnovani tako, da odgovarjajo na
ključna vprašanja, ki izhajajo iz sistema upravljanja z okoljem.
Ta sestoji iz več faz: načrtovanja, ukrepanja in vrednotenja
učinkovitosti politik. V fazi načrtovanja prihaja do medsebojnega vpliva med družbenim prepoznavanjem vrednot ter vizij in
oblikovalci politike. Ker se v tej fazi prepoznajo ključni ekološki
problemi, je pomembno, da le-te povzamejo tudi kazalci okolja.

Slika 1: Sistem upravljanja z okoljem (CSIRO: A Guidebook to Environmental Indicators, 1998)
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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 razvoja prva uporabila Komisija Združenih narodov za trajnostni
razvoj. Evropska agencija za okolje je okvir podrobneje
razdelila v petdelni, t. i. DPSIR – okvir, ki vključuje gonilne
sile – obremenitve – stanje – vplive – odzive (Driving forces
– Pressures – State – Impact – Responses). Pri tem ima vsak
posamezni nabor svoj namen (glej sliko 2):

- Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti,
ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje. To
so lahko npr. obseg gospodarskih, prometnih ali turističnih
dejavnosti.
- Obremenitve sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje, kot so npr. izpusti onesnaževal ali
raba naravnih virov.
- Stanje se nanaša na trenutno stanje in razvoj pojava v okolju,
kot je raven onesnaženosti zraka, vodnih teles in tal, raznovrstnost 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 nakupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih.

Slika 2: Okvir presoje Evropske agencije za okolje (EEA, 2002)
Ekonomske dejavnosti,
ki podpirajo socialno
razsežnost razvoja

Izpusti onesneževal

Okoljska politika,
zakonodaja ter instrumenti
okoljske politike
Kakovost zraka, voda oz.
drugih sestavin okolja
Vplivi za zdravje ljudi, na
ekosisteme, materiale
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V fazi ukrepanja se vzpostavi učinkovit sistem zbiranja in obdelave podatkov, ki zagotavlja spremljanje pojava skozi daljše
časovno obdobje. Slednje je osnova za spremljanje učinkovitosti politik v fazi vrednotenja kot zadnji in najpomembnejši fazi
upravljanja z okoljem.
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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, predvsem 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 problematike.

Preglednica 1: število kazalcev glede na vlogo v okviru DPSIR in tematiko
Vloga kazalca v DPSIR
število kazalcev

Gonilne sile

Obremenitve

Stanje

Vplivi

Odzivi

Skupaj

11

16

14

9
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59

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 največkrat 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 okolja, to
je Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja 20052012 (ReNPVO), Uradni list RS, št. 2/06) pa tudi iz drugih
sektorskih dokumentov in programov.
Količinske vrednosti kazalca so največkrat izražene v letnih
vrednostih za obdobje 1992–2004 in prikazane z grafi.
Dodana je razlaga, ki obrazloži izkazan razvoj in domnevne
vzroke zanj ter izvajane in načrtovane ukrepe za izboljšanje 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.
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K preglednosti uporabljenih metod spremljanja izbranih kazalcev 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 (slika 3).

Znaki ocene razvoja posameznega kazalca

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

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

neugoden razvoj

PRIHODNOST RAZVOJA KAZALCEV
Razvoj kazalcev je dinamičen proces, ki se stalno dopolnjuje in
izboljšuje. Glede na dosedanje izkušnje drugih držav in mednarodnih institucij lahko trdimo, da so kazalci stroškovno dovolj

učinkovito in uporabno orodje za spremljanje in poročanje o
stanju in napredku okoljskih politik. Agencija Republike Slovenije za okolje si bo v prihodnosti prizadevala za izboljšanje
kakovosti vhodnih podatkov in informacij ter za doseganje primerljivosti izbranega nabora kazalcev z mednarodnimi nabori.
Trudili se bomo k približanju 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 2005 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
ter varovanju okolja.

Slika 3: Sestava prikaza izbranih kazalcev
zastavljeni cilj

naslov kazalca

definicija kazalca

umestitev v okvir presoje

komentar razvoja

rê ê ê ê ê ê ê ê ¾
±êêêêêêêê êê
wê ê ê ê ê Â|ê ê yz±ê Oê ¤¡½ª¤±ê ¡§½¢ªª¦±ê
¢ª½¢ªª¦ê ê ¢¨½¢ªª¦Ãê ê ê ê  ê ê ¾
Wê ê ê  ê  :ê ê ê W ê
êê

}ê:êêWê:êl|ê:êêê
O:ê }ê ¥ê ê ê ê ê ê ê
±êêê êêêl|êêê¢ªªªê ê¾
ê ê ±ê ê ê ê £ªªê ½ ê

ê±êêêêêêWêêÀêê¢ªª¤êê ê
:ê:êêêl|¾¢¥êê¥£ªê½ ê
ê

wvkh{rpêpuê}pyp®
zê£¢¾¡®êr:êêêê êêzêêl|¾¡¥ê
wê£¢¾¡®êr:êêêê êêzêêl|¾¡¥
}®ê êyêê±êhêy êzêê±ê¢ªª¥²êzp¾z{h{±êz:êêy êz±ê¢ªª¦²êtêê
±êl



NJSUHELYDOFD

vkwhkrpêpuêzuv}upê{vr

ìêOê :ê ê ê ê
ê ê  Oê ê ê ±ê W¾
ê ±ê Oê  O±ê ê
êêêêê 





¡©©¥

¡©©¦

¡©©§

¡©©¨

¡©©©

¢ªªª

¢ªª¡

½ 

¤¦¡

¤§¤

¤©ª

¤©¢

¥¡§

¥¢¨

¥¢©

¥£§

zêÂêz|yzÃ

½ 

¥¡¥

ª

ª

¥¢£

ª

ª

¤£¨

¤¢¦

¤¤¡

¤£¢

zêÂêhyzvÃ

½ 

ª

ª

ª

ª

ª

ª

¤¥ª

¤¡¡

¤ª¢

¤ª£

l|¾¢¥



¢ªª¢

¢ªª£
¥£¡

¢ªª¤
¥£§

vkwhkrpêpuêzuv}upê{vr

£¢êuhz{hqhuqlêrvt|uhsupoêvkwhkrv}
jpsq








(8









6ORYHQLMD SRGDWNL6856

wê ê hê y ê zê ê ê ê ê
zê ê ê ¤ªªê ê ê ê ê
 êêêwêêz:êêy ê
zêêê¡©©¥êê¡©©¨êê êêOêêOê
Â¥¡¢êê¥¢£ê½ êêÃêtê êê
ê ê ê :±ê ê Wê ±ê ê ê ê
:êêêêêOêwê¾
êêê¢ªª¢êê êêzê¤¡¡êêê¾
êê ê}êê¢ªª£êêêê§¨¦¦ª¨ê±ê









6ORYHQLMD SRGDWNL$562

têê±êêêêÀêhêy êz¾
êêêêêêêêê¢ªª¡ê
zêêv êêêê:ê êêê¾
êêW êêêêêÂ|êêyz±êOê¢¡½
ª¡Ãê ê ê W ê ê  ê ê ê hê
y êzêêê:êêê ê:ê
êêêÂ£¡ê£Ãêêê êwêê ê¾
ê êêê êêêêê¾
±êêêêêêw ê:êê

êê êêpêêê ê:êêêê
:êêê
r:ê ê ê ê ê ê z:ê ê
y êzêêê êêêêê
zp¾z{h{êÂê¢ªª¦Ãê
wêêl|¾¢¥êÂtêêÃêêêêlê
êêê®½½½êê¢ªª¦

 êêê êêêêW ê êêWê
ê±êêê¤ª¢êêêê
 ê }ê ê ¢ªª¤ê ê ê ê ê  ê §©¢ª¤¦ê ê
ê¤ª£êêê ê
w±ê ê ê  ê z:ê ê y ê z±ê
êê:êêêêê¾
êh±êêêêêêê:¾
êêOê:êêêê
êzêêêê

¡£ª

grafični prikaz

¡£¡

ocena razvoja

opomba o virih podatkov

podatki v tabelah

9

KAZALCI OKOLJA 2005

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

KRATICE IN OZNAČBE
np – ni podatka

GIAM ZRC SAZU –Geografski inštitut Antona Melika ZRC
SAZU

/ – ni pojava

GIS – Gozdarski inštitut Slovenije

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje

GVŽ – glava velike živine

BDP – bruto družbeni proizvod

IUCN – Svetovna zveza za ohranitev narave (The World Conservation Union)
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N – število odgovorov

DMI – neposredni vnos snovi (Direct Material Input)
DOVES – Društvo za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji
DRSC – Direkcija Republike Slovenije za ceste
EEA – Evropska agencija za okolje (European Environment
Agency)
EEA-23 – države članice Evropske agencije za okolje: države
EU-15 + Češka, Islandija, Madžarska, Norveška, Poljska,
Slovaška, Slovenija, Turčija

IVZ – Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
KIS – Kmetijski inštitut Slovenije
KZU – kmetijska zemljišča v uporabi
MBP-NIB – Morska biološka postaja Piran, Nacionalni Inštitut
za biologijo
MG – Ministrstvo za gospodarstvo
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

EEA-30 – države članice Evropske agencije za okolje: države
EU-25 + Bolgarija, Islandija, Norveška, Romunija

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

EGS – Evropska gospodarska skupnost

NIB – Nacionalni inštitut za biologijo

EU – Evropska unija

NPVO – Nacionalni program varstva okolja

EU-15 – države članice Evropske unije pred 1. majem 2004:
Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Irska,
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija,
Švedska, Združeno Kraljestvo

OECD – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
(Organization for Economic Cooperation and Development)

EU-25 – države članice Evropske unije po 1. maju 2004:
države EU-15 + Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija

PDF – prednostni tok podatkov (Priority Data Flows)

FADN – Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (Farm accountancy data network)
FAO – Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (Food and Agriculture Organization)
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MOP – Ministrstvo za okolje in prostor

PCB – poliklorirani bifenili
SKOP – Slovenski kmetijsko-okoljski program
SURS – Statistični urad Republike Slovenije
TGP – toplogredni plini
UI – Urbanistični inštitut Republike Slovenije
UNEP – Program Združenih narodov za okolje (United Nations
Environment Programme)

