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K akovost ̀ ivljenja je odvisna od {tevilnih socialnih, kulturnih, gospo-

darskih in okoljskih dejavnikov. Slednji vplivajo na zdravje prebivalstva.

Najpomembnej{i med njimi so: kakovost zraka, pitne vode in kopalnih

voda, hrup, onesna`enost tal ter elektromagnetno in ionizirajo~e seva-

nje. Okolje in zdravje ljudi ogro`ajo predvsem kemikalije v industriji, obrti,

kmetijstvu in gospodinjstvih. Ker njihova uporaba nara{~a, se s tem ve~a

tudi njihov {kodljiv vpliv na ljudi, saj vstopajo v telo z zau`itjem, vdiha-

vanjem ali skozi ko`o.

Kakovost zraka se v Sloveniji izbolj{uje. Kljub temu so nekatera obmo~ja

{e vedno ~ezmerno onesna`ena. Na to ka`ejo preveliki izpusti `veplovih

in du{ikovih oksidov, predvsem iz energetskega sektorja ter izpusti du{iko-

vih oksidov iz cestnega prometa. Kakovost zunanjega zraka po vsej Sloveniji

zni`uje {e ~ezmerno onesna`evanje z delci.

Podzemna voda je najpomembnej{i vir pitne vode v dr`avi. Najbolj

kakovostna je v kra{kih in razpoklinskih vodonosnikih, najslab{a pa v seve-

rovzhodnem ni`inskem delu Slovenije, kjer je glavni vir obremenitev

kmetijstvo. Vsebnost ostankov sredstev za varstvo rastlin v podzemnih

vodah upada, medtem ko vsebnost nitratov {e ne izkazuje upadanja. Da

bi se ~im bolj prepre~ilo in omejilo onesna`evanje virov pitne vode, so

le-ti zavarovani z vodovarstvenimi obmo~ji, na katerih so omejene neka-

tere dejavnosti. Kakovost pitne vode je ve~inoma ustrezna. Tudi kakovost

povr{inskih teko~ih voda se izbolj{uje, saj dobro kemijsko stanje dosega

80 % voda. Na kakovost naravnih jezer vpliva kopi~enje hranilnih snovi,

na kakovost umetnih zadr`evalnikov vode pa tudi te`ke kovine in raz-

gradni produkti sredstev za varstvo rastlin.

Zaradi varovanja zdravja kopalcev se redno spremlja kakovost kopalnih

voda. Na obmo~jih celinskih kopalnih voda se z leti izbolj{uje. V letu 2006

so zahtevam kopalne direktive ustrezale vse kopalne vode na Gorenjskem,

Gori{kem in Notranjskem.

Med naravnimi ujmami so v Sloveniji v zadnjem desetletju povzro~ile

najve~ {kode su{e, poplave, to~a in mo~an veter.
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Korak naprej v ravnanju z okoljem

11. Izpusti `veplovega dioksida

Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003.



Glavni vir onesna`evanja zunanjega zraka z `veplovim
dioksidom (SO2) so to~kovni viri. Mednje uvr{~amo termo-

elektrarne in toplarne, na urbanih obmo~jih pa tudi manj{e kotlov-
nice, ki kot gorivo uporabljajo fosilna goriva (premog, nafta).

Na kartografskem prikazu so upo{tevani izpusti SO2 po uprav-
nih enotah v letu 2003. Le-ti vklju~ujejo izpuste iz ve~jih
to~kovnih virov, malih kuri{~ in kotlovnic za ogrevanje, iz pro-
meta z motornimi vozili, iz tehnolo{kih virov ter iz industrijskih
kotlovnic. Kot je razvidno iz karte, viri SO2 niso enakomerno
porazdeljeni po celotnem obmo~ju Slovenije. Najbolj onesna-
`eno je obmo~je okrog TE [o{tanj ter TE Trbovlje. Onesna`enost
Zasavja zaradi SO2 je pere~a predvsem zaradi neugodne kotlin-
ske lege ter pogostih temperaturnih obratov, predvsem v zimskih
mesecih. Stanje se v zadnjih letih izbolj{uje, predvsem na ra~un
obratovanja ~istilne naprave na TE Trbovlje. TE [o{tanj prob-
lematiko SO2 re{uje v okviru sanacijskega programa, z uporabo
zemeljskega plina ter goriv z nizko vsebnostjo `vepla.

Izpusti SO2 se v Sloveniji zni`ujejo. Veliko, 82 % zni`anje
v obdobju 1980–2005 velja pripisati predvsem zmanj{anju izpu-
stov iz to~kovnih virov, kot so termoenergetski objekti ter mala
kuri{~a. Svoje so dodale tudi tople zime, za~etek obratovanja

Jedrske elektrarne Kr{ko ter v obdobju 1980–1990 sprejet stan-
dard glede ni`je vsebnosti ̀ vepla v teko~ih gorivih. Na podro~ju
izbolj{av za podro~je energetike velja omeniti tudi pri~etek obra-
tovanja raz`vepljevalne naprave na blokih 4 in 5 TE [o{tanj
(leta 1995 in 2001). [e vedno najve~ji dele` k onesna`enosti zraka
zaradi SO2 prispevata energetski sektor ter industrija (industrij-
ske kotlovnice).

V letu 2006 je Slovenija ratificirala Protokol o zmanj{evanju
zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona, ki ga je dol`-
na izpolnjevati kot podpisnica Konvencije o onesna`evanju zraka
na velike razdalje preko meja (CLRTAP). Ta skupaj z Direktivo
2001/81/EC o zgornji meji nacionalnih izpustov dolo~a 27000 ton
SO2 kot zgornjo mejno vrednost izpustov, ki jo je potrebno dose~i
do leta 2010. V letu 2005 so zna{ali skupni izpusti SO2 42000 ton.
Za dosego cilja do leta 2010 so predvideni dodatni dr`avni ukrepi
na podro~ju energetske u~inkovitosti, zamenjave trdih fosilnih
goriv z zemeljskim plinom ter obnovljivimi viri energije. Pred-
videni so tudi stro`ji emisijski standardi za vozila ter ukrepi na
podro~ju prepre~evanja in celovitega nadzora industrijskega one-
sna`evanja (uporaba najbolj{ih razpolo`ljivih tehnologij). (NK)

Izpusti `veplovega dioksida (SO2 )
vplivajo na zdravje ljudi in na kakovost
`ivljenja, predvsem zaradi mo~nega
zakisljevalnega u~inka. SO2 nastaja
predvsem ob izgorevanju fosilnih goriv
(nafta, premog). K njegovemu nastanku
v najve~ji meri prispevata energetski
sektor ter industrija.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Emisije `veplovega dioksida

• Emisije du{ikovih oksidov

• Izpusti plinov, ki povzro~ajo

zakisljevanje in evtrofikacijo

• Izpusti predhodnikov ozona

• Kakovost zraka

• Onesna`enost zraka z `veplovim

dioksidom

• Onesna`enost zraka z delci

• Izpusti toplogrednih plinov
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Korak naprej v ravnanju z okoljem

Podatki in viri:
Dr`avne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2001.
Informative Inventory Report 2007 for Slovenia : Submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. 2007. Ljubljana,

Ministry of Environment and Spatial Planning, Environmental Agency of the Republic of Slovenia.
Kazalci okolja 2005. 2006. Ljubljana, Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Karta: Planin{ek, A., ^emas, D., [egula, A., Turk, D., Kova~, N., Le{njak, M., Rode, B., Podobnik, R., Marolt, D., 2003. Predhodna ocena onesna`enosti zraka

z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji. Ljubljana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje.
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Korak naprej v ravnanju z okoljem

12. Izpusti du{ikovega dioksida

Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003.



Glavni vir onesna`evanja zunanjega zraka z du{ikovim
dioksidom (NO2) so linijski viri, npr. promet, v manj{i meri

pa tudi to~kovni viri, termoelektrarne in toplarne. Kartografski
prikaz upo{teva izpuste NO2 po upravnih enotah v letu 2003.
Le-ti vklju~ujejo izpuste iz ve~jih to~kovnih virov, malih kuri{~
in kotlovnic za ogrevanje, iz prometa z motornimi vozili, iz teh-
nolo{kih virov ter iz industrijskih kotlovnic.

Povi{ane izpuste NO2 zasledimo predvsem na obmo~ju pro-
metnega kri`a, v ve~jih urbanih sredi{~ih (Ljubljana, Maribor)
ter na obmo~ju Termoelektrarne [o{tanj. Problematika one-
sna`evanja zraka z NO2 je pere~a predvsem zaradi pove~anega
obsega cestnega in tovornega prometa ter netrajnostne rabe kon~-
ne energije. Prometni sektor je namre~ najve~ji porabnik kon~ne
energije, kar dokazuje dejstvo, da se je v obdobju 1992–2002
poraba kon~ne energije v Sloveniji pove~ala kar za 59% in {e
vedno nara{~a. Skoraj izklju~no (99 %) temelji na rabi fosilnih
goriv, k ~emur {e izdatneje prispevata tako cestni kot tovorni
promet. Zaskrbljujo~a pri tem je zlasti rast cestnega tovorne-
ga tranzita skozi Slovenijo, predvsem na ~ezmejnih prehodih
z Mad`arsko. Na teh prehodih je bilo v letu 2005 zabele`eno 50%
pove~anje tovornega tranzita.

Zasledovanje gibanja izpustov NO2 v obdobju 1990–2005
ka`e porast v obdobju 1990–1997 ter zmanj{evanje od leta 1997
dalje. Nara{~anje gre pripisati predvsem pove~anemu obsegu
cestnega prometa, zmanj{anje pa sanacijskim ukrepom v ener-
getskem sektorju, pove~ani uporabi katalizatorjev in obnovi
voznega parka. Kljub temu najve~ji dele` k izpustom NO2 {e ved-
no prispevata cestni promet in energetski sektor.

V letu 2006 je Slovenija ratificirala Protokol o zmanj{eva-
nju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona, ki ga je
dol`na izpolnjevati kot podpisnica Konvencije o onesna`eva-
nju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP). Ta skupaj
z Direktivo 2001/81/EC o zgornji meji nacionalnih izpustov dolo-
~a 45 000 ton NO2 kot zgornjo mejno vrednost izpustov, ki jo
je potrebno dose~i do leta 2010. V letu 2005 so zna{ali skupni
izpusti NO2 58000 ton. Za dosego cilja do leta 2010 so zato pred-
videni {e dodatni ukrepi na podro~ju energetske u~inkovitosti,
zamenjave trdih fosilnih goriv z zemeljskim plinom ter obnov-
ljivimi viri energije. Predvideni so tudi stro`ji emisijski standardi
za vozila ter ukrepi na podro~ju prepre~evanja in nadzora indu-
strijskega onesna`evanja (uporaba najbolj{ih razpolo`ljivih
tehnologij). (NK)

Izpusti du{ikovega dioksida (NO2 )
povzro~ajo neugodne u~inke na zdravje
ljudi in na ekosisteme. Ker ima NO2

poleg oksidativnih lastnosti (ob pove-
~anem son~nem sevanju povzro~a
nastanek prizemnega ozona) tudi mo~an
zakisljevalni u~inek, pospe{uje nastanek
korozije. Najve~ji dele` k izpustom
du{ikovih oksidov prispevata v Sloveniji
cestni promet in energetski sektor.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Emisije du{ikovih oksidov

• Emisije `veplovega dioksida

• Izpusti plinov, ki povzro~ajo

zakisljevanje in evtrofikacijo

• Izpusti predhodnikov ozona

• Kakovost zraka

• Onesna`enost zraka z du{ikovim

dioksidom

• Onesna`enost zraka z `veplovim

dioksidom

• Izpusti toplogrednih plinov

• Izpusti onesna`eval zraka iz prometa
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Korak naprej v ravnanju z okoljem

Podatki in viri:
Dr`avne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2001.
Informative Inventory Report 2007 for Slovenia : Submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. 2007. Ljubljana,

Ministry of Environment and Spatial Planning, Environmental Agency of the Republic of Slovenia.
Kazalci okolja 2005. Ljubljana, 2006: Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Kazalci okolja : Promet. URL: http://kazalci.arso.gov.si/kazalci/index_html?Sku_id=27&Sku_naziv=PROMET&tip_skup=1 (povzeto 29. 10. 2007)
Karta: Planin{ek, A., ^emas, D., [egula, A., Turk, D., Kova~, N., Le{njak, M., Rode, B., Podobnik, R., Marolt, D., 2003. Predhodna ocena onesna`enosti zraka

z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji. Ljubljana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje.
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13. Kakovost zraka

Korak naprej v ravnanju z okoljem

13. Kakovost zraka

Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003.



Slovenijo glede na kakovost zunanjega zraka delimo na {ti-
ri obmo~ja (SI1, SI2, SI3 in SI4) ter na dve aglomeraciji (SIL –

Ljubljana, SIM – Maribor). Delitev, kot jo prikazuje slika upo-
{teva stanje kakovosti zraka v letu 2003, ko je bila izdelana
predhodna ocena onesna`enosti zunanjega zraka za obmo~je
Slovenije. Obmo~ja onesna`enosti so pri tem zdru`ene statisti~-
ne enote, meje aglomeracij pa dolo~ajo meje mestnih ob~in.

Najslab{a kakovost zunanjega zraka zaradi onesna`eno-
sti z `veplovim dioksidom (SO2) je na obmo~ju SI2. Na tem
obmo~ju so locirani najve~ji viri SO2 v Sloveniji – TE [o{tanj,
TE Trbovlje ter industrijski obrati. Problematika le-teh se iz
leta v leto izbolj{uje, predvsem na ra~un dodatnih sanacijskih
ukrepov dr`ave. Ve~ji problem onesna`enosti povzro~ajo del-
ci, katerih vir so promet, kuri{~a, industrija ter termoenergetski
objekti. Ker so razpr{eni po celotnem teritoriju Slovenije, one-
sna`enost zraka z delci postaja poleg previsokih koncentracij
ozona najve~ji problem pri zagotavljanju kakovosti zunanje-
ga zraka. Slednje je {e posebej problemati~no zaradi sinergijskih
u~inkov delcev in plinastih onesna`eval na zdravje ljudi.

Promet {tejemo med ve~je linijske vire onesna`enosti, ki so
porazdeljeni po vsej Sloveniji ter izdatneje prispevajo k ve~ji
onesna`enosti zraka zaradi du{ikovih oksidov (NO2). Viri NO2
so poleg prometa tudi termoenergetski objekti, vendar izpusti iz
teh virov niso tako veliki, da bi v vplivnem obmo~ju povzro~a-
li preseganje mejne vrednosti NO2. Izpusti svinca so se v Sloveniji
zmanj{evali od leta 1994 dalje, ko je postala obvezna uporaba
katalizatorjev v novih avtomobilih z bencinskim motorjem, ki

ne morejo uporabljati osvin~enega bencina. Svoje je dodala tudi
politika cen, predvsem ni`je cene neosvin~enega bencina, ter
leta 2001 uvedena prepoved uporabe osvin~enega bencina za
promet. S tem je izginil najve~ji razpr{eni vir svinca v Slove-
niji. Promet je tudi najve~ji vir ogljikovega oksida (CO). Nekaj
izpustov je tudi iz industrijskih obratov. Koncentracije CO v zuna-
njem zraku so zelo nizke, zato onesna`enost zraka zaradi CO
v Sloveniji ni problemati~na. Podobno velja tudi za onesna`e-
nost zraka z benzenom, katerega izpusti so se v zadnjih letih
precej zni`ali, predvsem zaradi uporabe katalizatorjev v avto-
mobilih z bencinskimi motorji. Uveden je bil tudi evropski
standard, ki dovoljuje le 1% vsebnosti benzena v gorivu. Prob-
lemati~ne pa so {e vedno kraj{e mestne vo`nje z neogretim
katalizatorjem, ki izdatneje prispevajo k pove~anju onesna`e-
nosti zunanjega zraka v mestih.

Ozon je fotokemijski oksidant, ki nastaja v fotokemi~nih
reakcijah s predhodniki ozona. Najpomembnej{a skupina pred-
hodnikov so du{ikovi oksidi in ogljikovodiki. Glavni viri teh
onesna`eval so promet in kemi~na industrija, delno pa tudi narav-
ni viri. Reakcije, katerih rezultat je nastanek ozona, potekajo
ob son~ni svetlobi. Mo~nej{a kot je svetloba, bolj je ravnote`-
je reakcije na strani ozona. Stanje onesna`enosti zraka z ozonom
opi{emo s primerjavo koncentracij s ciljnimi in dolgoro~no
naravnanimi vrednostmi. V Sloveniji so meritve na merilnih
mestih na vseh obmo~jih pokazale preseganje ciljnih vredno-
sti. To pomeni, da so vsa obmo~ja v najslab{em kakovostnem
razredu. (NK)

Kakovost zraka vpliva na zdravje ljudi
in na kakovost `ivljenja. Povi{ane
koncentracije `veplovega in du{ikovega
dioksida (SO2 in NO2 ) v zunanjem zraku
povzro~ajo {kodo na ekosistemih
in zgradbah – korozija, pove~ana
onesna`enost z delci ter ozonom pa
vpliva na razvoj {tevilnih dihalnih
bolezni. V Sloveniji je problemati~na
predvsem onesna`enost zraka z delci.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Izpusti plinov, ki povzro~ajo

zakisljevanje in evtrofikacijo

• Izpusti predhodnikov ozona

• Kakovost zraka

• Onesna`enost zraka z delci

• Onesna`enost zraka z du{ikovim

dioksidom

• Onesna`enost zraka z ozonom

• Onesna`enost zraka z `veplovim

dioksidom

• Izpusti onesna`eval zraka iz prometa
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Korak naprej v ravnanju z okoljem

Podatki in viri:
Dr`avne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2001.
Kazalci okolja 2005. 2006. Ljubljana, Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Sklep o dolo~itvi obmo~ij in stopnji onesna`enosti zaradi `veplovega dioksida, du{ikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona

v zunanjem zraku. Uradni list Republike Slovenije, {t. 72/2003. 
Zbirka podatkov avtomatskih meritev dr`avne mre`e za spremljanje kakovosti zraka, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003.
Karta: Planin{ek, A., ^emas, D., [egula, A., Turk, D., Kova~, N., Le{njak, M., Rode, B., Podobnik, R., Marolt, D., 2003. Predhodna ocena onesna`enosti zraka

z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji. Ljubljana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje.
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Slovenija je razdeljena na dve povodji, ki ju lo~i jadransko-~r-
nomorska razvodnica: 81 % (16 423 km2) ozemlja pripada

povodju Donave oz. ~rnomorskemu povodju, 19 % pa jadran-
skemu. Po osrednjih rekah sta razdeljeni na pore~ja Mure, Drave
in Save s Kolpo v povodju Donave ter na pore~je So~e in pore~je
jadranskih rek v jadranskem povodju.

Hidrografska raznolikost Slovenije je posledica paleogeograf-
skega razvoja re~ne mre`e, neotektonike in geolo{kih zna~ilnosti,
med katerimi je treba posebej omeniti velik dele` karbonatnih
kamnin (okoli 40 % krasa) in nesprijetih kvartarnih sedimen-
tov (okoli 20 %), reliefnih zna~ilnosti z velikimi strminami ter
klimatske raznolikosti ob nadpovpre~no veliki koli~ini padavin.
Posledica vseh teh zna~ilnosti, ki bolj ali manj izrazito nasto-
pajo na posameznih obmo~jih, je prisotnost razli~nih re~nih
re`imov, od de`nega, de`nosne`nega, sne`node`nega do sne`-
nega.

Slovenski vodotoki so kratki zaradi reliefne razgibanosti
ozemlja in kamninske sestave. Od skupne dol`ine 26 989 km
re~ne mre`e je le 46 vodotokov dalj{ih od 25 km, kar je 22 %
omre`ja. Dalj{e od 100km so Sava, Drava, Kolpa in Savinja. Sava
meri od izvirov Save Dolinke v Zelencih do Hrva{ke meje 221km.
^ez 100km meri tudi Savinja, ki se v Logarski dolini izgubi v pro-
du in ima stalen tok {ele od izvira ̂ rne (95km). Pribli`no toliko
merita tudi So~a (95,8 km do italijanske meje) in Krka (94 km).
Od vodotokov, dalj{ih od 25 km, jih je v jadranskem povodju
le pet.

Tudi po velikosti pore~ij Slovenija nima velikih rek. ^rno-
morsko povodje v Sloveniji predstavlja le dva odstotka vsega
Podonavja, slovensko Posavje s Pokolpjem pa 12 odstotkov vsega
Posavja. Po povr{ini vodozbirnega zaledja je na{a najve~ja reka
Drava, katere pore~je do hrva{ke meje meri dobrih 15 500 km2.

Od tega ga je {tiri petine v Avstriji in Italiji. Tudi povr{ina vodo-
zbirnega zaledja Mure prese`e 11 000 km2, preden zapusti
Slovenijo, vendar ga je skupaj skoraj devet desetin v Avstriji
in nekaj malega na Mad`arskem. Na tretjem mestu je Sava,
katere zaledje meri 10 870 km2. Tako je Sava tudi v tem pogle-
du na{a najve~ja reka.

Slovenske teko~e vode oblikujejo zelo gosto re~no mre`o, saj
zna{a njena gostota v povpre~ju kar 1,33 km/km2. Ni pa enako
gosta po vsej Sloveniji. Razlike so predvsem posledica hidrogeo-
lo{kih in ne toliko podnebnih razmer. Redko re~no mre`o ima
dinarska Slovenija. Brez nje so npr. visoke kra{ke planote, ki
spadajo sicer med najbolj namo~ena obmo~ja. Imajo velik vod-
nobilan~ni prese`ek, a ta kot podzemna voda odteka k njihovemu
obrobju, kjer napaja izdatne kra{ke izvire. Podobne razmere naj-
demo v kra{kem alpskem svetu, le da tu obmo~ja brez re~ne
mre`e niso tako prostrana. Redko re~no mre`o imajo tudi osred-
nji deli prodnih ravnin z globoko podzemno vodo (npr. Kranjsko,
Sor{ko, Ljubljansko in Dravsko polje).

Na neprepustnih in slabo prepustnih kamninah je re~na mre`a
povsod po Sloveniji gosta. Reka, pritok Save pri Litiji, ima 96km2

obse`no pore~je in gostoto 2,8 km/km2. Nad izlivom ^rnega
potoka ima Reka {e vedno okoli 40 km2 vodozbirnega zaledja
v pe{~enjaku in glinavcu ter gostoto 3,5 km vodotokov na km2.
Pri tem je treba omeniti, da se re~na korita oz. struge, in s tem
re~na mre`a, neprestano spreminjajo in prilagajajo razmeram
v lokalnem kro`enju vode. Nekatere spremembe so hitre, npr.
ob visokih vodah se spremeni oblika ali potek korita. Druge
spremembe pa so postopnej{e, npr. izsu{itev zaradi upadanja
gladine podzemne vode, zakrasevanje. V zadnjih stoletjih ljudje
neposredno ali posredno vplivamo na spreminjanje re~ne mre-
`e. (NZ)

Jadransko-~rnomorska razvodnica deli
Slovenijo na povodje ^rnega morja,
ki mu pripada 81 % ozemlja in povodje
Jadranskega morja z 19 %. Zaradi
mo~ne reliefne razgibanosti Slovenije
in njene kamninske sestave so vodotoki
kratki, oblikujejo pa zelo gosto re~no
mre`o. 

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Letna re~na bilanca

• Kakovost vodotokov

• Organsko onesna`enje in samo~istilna

sposobnost rek
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Korak naprej v ravnanju z okoljem

Podatki in viri:
Kazalci okolja 2005. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Poro~ilo o stanju okolja 2002. URL: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/
Vodno bogastvo Slovenije. 2003. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Karta: Hidrografska obmo~ja. Skladi{~e digitalnih kart in podatkov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.
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Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.



Zaradi upravljanja voda so povr{inske vode razdeljene v vod-
na telesa. Po vodni direktivi so razvr{~ene v {tiri vrste: reke,

jezera, somornice in morje. Hidrolo{ko ali morfolo{ko preobli-
kovane povr{inske vode so opredeljene kot umetna ali mo~no
preoblikovana vodna telesa. Vodnih teles somornic v Sloveniji
ni, saj so glede na postavljena merila njihova obmo~ja premajhna
in zato priklju~ena vodnim telesom vodotokov oziroma morja.
Tako imamo 155 vodnih teles povr{inskih voda, ki ustrezajo pred-
pisom vodne direktive, 134 vodnih teles vodotokov, 15 vodnih
teles jezer in umetnih ojezeritev ter {est vodnih teles morja;
22 izmed vseh na{tetih jih ima zna~ilnosti mo~no preobliko-
vanih vodnih teles, {tiri pa umetnih vodnih teles (3 %).

Po rezultatih rednega spremljanja kakovosti voda povr{inskih
vodotokov v letu 2005 je bilo ugotovljeno dobro kemijsko sta-
nje za 73 merilnih mest, za 15 pa slabo. Najve~krat je bilo slabo
kemijsko stanje ugotovljeno zaradi preseganja mejne vrednosti
za fenolne snovi, organsko vezane halogene, sposobne adsorp-
cije (AOX), metolaklor, anionaktivne detergente in pesticide.
Posami~no so bile na merilnih mestih prese`ene mejne vred-
nosti za mineralna olja in poliklorirane bifenile (PCB).

Glavni vir onesna`enja povr{inskih vodotokov so viri to~kov-
nega onesna`evanja (izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih
voda ter meteornih voda z urbaniziranih povr{in). Poseben prob-
lem so stoje~e oziroma po~asi teko~e povr{inske vode, v katerih
zaradi prevelike koli~ine hranljivih snovi nastaja evtrofikacija.

Jezera, zadr`evalniki in velike re~ne akumulacije so zaradi »sto-
je~e vode« bolj kakor teko~e povr{inske vode ob~utljivi za vnos
razli~nih snovi s prispevnih povr{in. Kopi~enje fosforjevih in du{i-
kovih hranilnih snovi ter s tem povezana evtrofikacija je osnovni

problem stalnih naravnih jezer, kakr{ni sta Blejsko in Bohinjsko
jezero. V umetnih zadr`evalnikih je poleg kopi~enja hranil
problemati~no kopi~enje raznih drugih onesna`eval, kakr{na so
te`ke kovine in fitofarmacevtski proizvodi z razgradnimi produkti.

Za oceno stanja jezer so {e vedno v uporabi merila OECD,
po katerih se razvr{~ajo v pet trofi~nih kategorij. Zaradi uspe-
{nih sanacijskih posegov Blejsko jezero ̀ e vrsto let po teh merilih
ponovno pri{tevamo med mezotrofna jezera. Kljub stopnjeva-
nim pritiskom iz pojezerja se njegovo stanje v letu 2005 zaradi
delovanja sanacijskih naprav ni bistveno spremenilo. Tudi stanje
Bohinjskega jezera v letu 2005 se ni bistveno razlikovalo od
prej{njih let – po merilih OECD se uvr{~a med oligotrofna jezera.
V vseh zadr`evalnikih osrednje in severovzhodne Slovenije,
v [martinskem, Slivni{kem, Perni{kem in Ledavskem jezeru, je
vsebnost celotnega fosforja v letu 2005 presegla 100 µg/l, kar
je po omenjenih merilih zna~ilno za hiperevtrofna jezera. Tudi
vsebnost du{ikovih spojin v na{tetih jezerih ka`e na ~ezmerno
obremenitev s hranili. V iztoku iz Ledavskega jezera je bilo
ugotovljeno slabo kemijsko stanje, in sicer sta mejno vrednost,
dolo~eno po Uredbi o kemijskem stanju, presegla kadmij in meto-
laklor. V drugih zadr`evalnikih je bilo kemijsko stanje ocenjeno
kot dobro. Zadr`evalnika Klivnik in Molja v bli`ini Ilirske Bistrice
sta manj obremenjena s hranilnimi snovmi in uvr{~ena med
mezotrofne zadr`evalnike. Na Cerkni{kem jezeru zaradi presiha-
nja in velike presnovne vloge mo~virskih rastlin evtrofikacije
skoraj ni. Ve~ji problem je kopi~enje raznih onesna`eval, pred-
vsem te`kih kovin iz industrijskih obratov na {ir{em in o`jem
prispevnem obmo~ju, vendar je bilo v letu 2005 na Str`enu, Cerk-
ni{~ici in Raku ugotovljeno dobro kemijsko stanje. (NZ)

V letu 2005 je bilo ugotovljeno dobro
kemijsko stanje za 83 % merilnih mest
na povr{inskih vodotokih, za 17 % pa
slabo. Kopi~enje fosforjevih in du{ikovih
hranilnih snovi ter s tem povezan
proces evtrofikacije je osnovni problem
stalnih naravnih jezer, kakr{ni sta 
Blejsko in Bohinjsko. V umetnih zadr-
`evalnikih je poleg kopi~enja hranil
problemati~no kopi~enje raznih drugih
onesna`eval, npr. te`kih kovin
in fitofarmacevtskih proizvodov
z razgradnimi produkti.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Letna re~na bilanca

• Kakovost vodotokov

• Organsko onesna`enje in samo~istilna

sposobnost rek

• Fosfor v jezerih
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Podatki in viri:
Izvajanje Vodne direktive v Sloveniji : Predstavitev prvih ocen mo`nosti doseganja okoljskih ciljev za vodna telesa v Sloveniji po na~elih Vodne direktive. 2006.

Ljubljana, In{titut za vode Republike Slovenije.
Monitoring kakovosti povr{inskih vodotokov v Sloveniji v letu 2005. 2007. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.

URL: http://www.arso.gov.si/vode/reke/
Poro~ilo o kakovosti jezer za leto 2005. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, oktober 2006.

URL: http://www.arso.gov.si/vode/jezera/
Karta: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.
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Podzemna voda je voda pod povr{ino tal na zasi~enem obmo~-
ju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem. Najdemo

jo v geolo{kih strukturah, ki jih imenujemo vodonosniki. Pod-
zemna voda mo~no presega prostornino povr{inskih vodnih teles
in je najpomembnej{i vir pitne vode v Sloveniji, saj se z njo oskr-
buje pribli`no 97 % prebivalcev. Zato je eden glavnih ciljev
trajnostnega upravljanja voda vzdr`evati ustrezno kakovost in
koli~ino podzemnih voda ter zavarovati njihove vire pred one-
sna`enjem.

Vodna direktiva razlikuje vodonosnike na slovenskem ozem-
lju po tipu poroznosti in po izdatnosti. Podrobneje so razdeljeni
{e na medzrnske, razpoklinske in kra{ke vodonosnike ter glede
na osnovno petrografsko sestavo. Kra{ki vodonosniki so razde-
ljeni {e po stopnji zakraselosti. Glavna obmo~ja podtalnice so
v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo v ravninskih prod-
no-pe{~enih nanosih ob na{ih najve~jih rekah. Na podlagi
opisane razvrstitve je bilo v Sloveniji dolo~enih 165 vodono-
snih sistemov, ki so zdru`eni, glede na zna~ilnosti, v 21 vodnih
teles podzemnih voda. Na vodnem obmo~ju Donave jih je bilo
tako dolo~enih 18, na obmo~ju Jadranskega morja pa tri.

Kakovost podzemne vode se za posamezno leto ocenjuje na
podlagi kemijskega stanja. Najbolj kakovostna je bila v kra{-
kih in razpoklinskih vodonosnikih, predvsem na manj poseljenih
hribovitih obmo~jih. V letu 2005 je bilo dobro kemijsko stanje
dolo~eno za sedem vodnih teles podzemnih voda, za {tiri pa je

bilo dobro stanje le ocenjeno. Na dveh vodnih telesih podzem-
nih voda ocena kemijskega stanja ni bila mogo~a, na {estih pa
ni merilnih mest.

Najbolj obremenjena vodna telesa podzemnih voda so v severo-
vzhodnem ni`inskem delu Slovenije, kjer prevladujejo vodonosniki
z medzrnsko poroznostjo. Razpolo`ljivi podatki za leto 2005 ka`e-
jo na ~ezmerno onesna`enje dveh takih teles, poimenovanih
Dravska in Murska kotlina. Onesna`enje podzemnih voda je pred-
vsem posledica obremenjevanja iz razpr{enih virov (kmetijstva
in urbanizacije), ki je najbolj izrazito prav v severovzhodnem delu
Slovenije. Kriti~na onesna`evala, ki znatno prispevajo k onesna-
`enju, so desetilatrazin, nitrati in atrazin. Gibanje vsebnosti
atrazina in desetilatrazina je ve~inoma padajo~e in ka`e na uspe-
{nost prepovedi uporabe sredstev, ki jih vsebujejo, zaskrbljivo pa
je gibanje vsebnosti nitratov, ki ponekod {e nara{~a.

Vodni telesi podzemne vode, poimenovani Zahodne Slovenske
gorice in Vzhodne Slovenske gorice, {e nimata vzpostavljenega
rednega spremljanja kakovosti, zato ni mogo~e oceniti, kak{ni
so trendi vsebnosti zna~ilnih razpr{enih onesna`eval v podzem-
nih vodah. Drugi dve najpomembnej{i vodni telesi podzemne
vode v aluvialnih vodonosnih sistemih, Kr{ka kotlina in Savska
kotlina z Ljubljanskim barjem, imata sicer pomembne obre-
menitve, lokalno tudi s ~ezmernimi vplivi, vendar pa rezultati
obstoje~ega rednega spremljanja kakovosti ka`ejo na dobro
kemijsko stanje. (NZ)

V Sloveniji je 21 vodnih teles podzemnih
voda. Najbolj kakovostna je bila
podzemna voda kra{kih in razpoklinskih
vodonosnikov, predvsem na manj
poseljenih hribovitih obmo~jih. Najbolj
obremenjena vodna telesa podzemnih
voda so v severovzhodnem ni`inskem
delu Slovenije, kjer prevladujejo
vodonosniki z medzrnsko poroznostjo.
V letu 2005 sta bili ~ezmerno onesna`eni
dve vodni telesi podzemnih voda,
poimenovani Dravska in Murska kotlina.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Nitrati v podzemni vodi

• Ostanki sredstev za varstvo rastlin

v podzemni vodi

• Kakovost pitne vode
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Podatki in viri:
Izvajanje vodne direktive na Vodnem obmo~ju Donave. Ministrstvo za okolje in prostor, julij 2005. URL: http://www.wfd.mop.gov.si/porocilo_donava.pdf
Izvajanje Vodne direktive v Sloveniji : Predstavitev prvih ocen mo`nosti doseganja okoljskih ciljev za vodna telesa v Sloveniji po na~elih Vodne direktive. 2006.

Ljubljana, In{titut za vode Republike Slovenije.
Monitoring kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih 2004 in 2005. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Poro~ilo o stanju okolja 2002. URL: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/
Karta: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.

Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo. In{titut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1999/2003.
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17. Vodovarstvena obmo~ja

Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.



Vodovarstvena obmo~ja so zavarovana, zato da se ~imbolj
prepre~ijo in omejijo to~kovni in razpr{eni viri onesna`e-

vanja, ki lahko onesna`ijo pitno vodo. Za{~itni ukrepi, prepovedi
in omejitve se nana{ajo na gradnjo objektov, pa tudi na rav-
nanje s kmetijskimi in drugimi zemlji{~i ter so na posameznem
notranjem vodovarstvenem obmo~ju razli~no strogi.

Slovenija razpolaga z razmeroma dovolj vode za nemoteno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo, vendar se na nekaterih obmo~jih
`e ka`e ob~asno pomanjkanje. Na podlagi nara{~ajo~e porabe
vode in predvidenih razvojnih na~rtov je videti, da bo oskrba
s pitno vodo na nekaterih obmo~jih postala omejujo~ dejavnik.
Nara{~ajo~e potrebe po njej so deloma posledica gospodarske-
ga razvoja in vklju~evanja novih vodnih virov v sistem vodne
oskrbe, vse ve~ja pa je poraba tudi v gospodinjstvih. [ele v zad-
njih letih se miselnost in ravnanje ljudi v zvezi s pitno vodo
spreminja.

Do leta 2002 se je voda pojmovala kot dru`bena lastnina. Varo-
vanje virov pitne vode je bilo prepu{~eno lokalnim skupnostim,
za katero ni bilo izdelano enotne metodologije. Novi zakon
o vodah iz leta 2002 pa vodo opredeljuje kot naravno javno dobro.
Pristojnost zavarovanja vodnega telesa je prenesel na Vlado
Republike Slovenije in dolo~il enotno metodologijo dolo~anja
vodovarstvenih obmo~ij. Zakon poleg vodnih teles, ki se upo-
rabljajo za odvzem ali so namenjena za javno oskrbo s pitno vodo,
lahko zavaruje tudi tista, ki se uporabljajo za odvzem mineralne,
termalne, termomineralne ali druge podzemne vode za proizvodnjo

pija~. V letu 2004 je bilo po novi metodologiji najprej opre-
deljeno vodovarstveno obmo~je vodnega telesa vodonosnika
Ljubljanskega polja. V letu 2006 mu je sledilo vodovarstveno
obmo~je vodnega telesa vodonosnika Selni{ke dobrave, v letu 2007
pa {e vodovarstveno obmo~je vodnega telesa vodonosnikov
Ru{, Vrbanskega platoja, Limbu{ke dobrave in Dravskega polja,
vodovarstveno obmo~je vodnega telesa vodonosnikov Drav-
sko-Ptujskega polja in vodno telo vodonosnika Apa{kega polja.
Slednja dva {e nista vklju~ena v kartografski prikaz.

Zaradi razli~ne stopnje varovanja se na vodovarstvenem
obmo~ju lahko oblikujejo notranja obmo~ja, vodovarstveni paso-
vi, na katera se nana{ajo razli~ni varovalni re`imi z omejitvami,
prepovedmi in ukrepi. Varstveni ukrepi v o`jem in najo`jem vars-
tvenem pasu so stro`ji kakor na {ir{em ali vplivnem obmo~ju.
Osnovo za dolo~itev vodovarstvenih pasov dajejo kamninska
sestava povr{ja, povr{inske in podzemne razvodnice, tektoni-
ka in hidrogeolo{ke zna~ilnosti ozemlja.

Za potrebe celovitega spremljanja in upravljanja virov pitne
vode je na Agenciji Republike Slovenije za okolje vzpostavlje-
na zbirka podatkov o obstoje~ih vodnih virih, namenjenih javni
vodooskrbi, ki vklju~uje tudi veljavni re`im njihovega varova-
nja. V zbirko je zdaj zajetih 880 vodovarstvenih obmo~ij, kar
je nekaj nad polovico vseh zavarovanih obmo~ij in ve~ kakor
60% njihove skupne povr{ine. V njej je 422 aktov o varstvu virov
pitne vode. Vodovarstvena obmo~ja obsegajo skupaj 442822 hek-
tarov, skoraj ~etrtino Slovenije. (NZ)

Vodovarstvena obmo~ja so zavarovana,
da se ~im bolj prepre~ijo in omejijo
viri onesna`evanja, iz katerih bi se
lahko onesna`ili viri pitne vode.
Za{~itni ukrepi, prepovedi in omejitve
so na posameznem notranjem vodo-
varstvenem obmo~ju razli~no strogi.
Vodovarstvena obmo~ja obsegajo
skupaj 442 822 hektarov, skoraj
~etrtino Slovenije.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Raba vode

• Poraba vode v gospodinjstvih

• Kakovost pitne vode

• Nitrati v podzemni vodi

• Ostanki sredstev za varstvo rastlin

v podzemni vodi
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Podatki in viri:
Izvajanje Vodne direktive v Sloveniji : Predstavitev prvih ocen mo`nosti doseganja okoljskih ciljev za vodna telesa v Sloveniji po na~elih Vodne direktive. 2006.

Ljubljana, In{titut za vode Republike Slovenije.
Register vodovarstvenih obmo~ij. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.
Uredba o vodovarstvenem obmo~ju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Uradni list Republike Slovenije, {t. 120/2004, 7/2006.
Uredba o vodovarstvenem obmo~ju za vodno telo vodonosnika Selni{ka dobrava. Uradni list Republike Slovenije, {t. 72/2006.
Uredba o vodovarstvenem obmo~ju za vodno telo vodonosnikov Ru{, Vrbanskega platoja, Limbu{ke dobrave in Dravskega polja. Uradni list Republike

Slovenije, {t. 24/2007.
Uredba o vodovarstvenem obmo~ju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja. Uradni list RS, {t. 59/2007.
Uredba o vodovarstvenem obmo~ju za vodno telo vodonosnika Apa{kega polja. Uradni list RS, {t. 59/2007.
Zakon o vodah. Uradni list Republike Slovenije, {t. 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 2/2004 in 41/2004 – ZVO-1.
Karta: Interaktivni naravovarstveni atlas: Vode, Vodovarstvena obmo~ja virov pitne vode. URL: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/.
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18. Kakovost celinskih kopalnih voda

Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, In{titut za varovanje zdravja, 2007.



Kopalne vode v Sloveniji delimo na naravna kopali{~a, kjer
je kopanje organizirano, in na obmo~ja kopalnih voda, kjer

je kopanje dovoljeno na lastno odgovornost. V letu 2006 je bilo
na slovenskih celinskih vodah dolo~eno 14 obmo~ij kopalnih
voda in {tiri naravna kopali{~a. Kakovost se v vseh naravnih
kopalnih vodah spremlja v kopalni sezoni, ki je za celinske vode
dolo~ena od 15. junija do 31. avgusta. V tem ~asu poteka vzor~enje
vode na 14 dni, en vzorec pa se analizira tudi pred za~etkom
kopalne sezone. Ustreznost kopalnih voda se v skladu s kopalno
direktivo ugotavlja na podlagi fizikalno-kemijskih in mikrobio-
lo{kih parametrov. Kopalna voda je glede na predpisane zahteve
neustrezna, ~e je bilo v eni kopalni sezoni tak{nih vzorcev ve~
kakor 5 %.

Na Gorenjskem neskladnih kopalnih voda v letu 2006 ni bilo.
Vse so izpolnile celo stro`je oziroma priporo~ene zahteve kopal-
ne direktive. Na Gori{kem so bile prav tako vse kopalne vode
skladne z mejnimi vrednostmi, tudi So~a v ^ezso~i in Nadi`a
nad Podbelo do Robi~a sta zadostili stro`jim merilom. Kakovost,
skladno s stro`jimi vrednostmi, dosega tudi Cerkni{ko jezero.
Nekoliko slab{a slika pa je na Dolenjskem, saj v kopali{~ih na
Krki (@u`emberk in Stra`a) in na Kolpi (kopalno obmo~je U~a-
kovci – Vinica) ni bilo skladnosti z mejnimi vrednostmi. Vzrok
je bila le enkrat pove~ana vrednost enega od mikrobiolo{kih

parametrov, kar predstavlja ve~ kakor 5% vzorcev. Druge kopal-
ne vode na Kolpi izpolnjujejo mejne zahteve direktive. Vzroki
za mikrobiolo{ko onesna`enje voda so lahko: izlivi iz komunalnih
~istilnih naprav, drugi izpusti fekalnega, meteornega ali me{a-
nega tipa, spiranje bre`in ob de`ju, pa tudi kopalci. Neskladni
vzorci so bili dolo~eni v avgustu, ki je bil leta 2006 neobi~ajno
obla~en in pogosto de`even. Prav te padavine so bile lahko vzrok
neskladnosti zaradi spiranja bre`in ob nevihtah in nalivih.

Kakovost slovenskih kopalnih voda se je izbolj{ala, saj jih je
bila v letu 2005 na celini polovica neskladnih z mejnimi vred-
nostmi, v letu 2006 pa so bile neskladne le tri, kar predstavlja
16,7%. Tako se je na celinskih kopalnih vodah kakovost izbolj-
{ala na kopalnih obmo~jih na Kolpi v Adle{i~ih, Drago{i – Gribljah
in Prelesju – Srednjih Radencih. Na Gori{kem se je izbolj{ala na
So~i pri Solkanu in Tolminu ter na soto~ju Idrijce z Ba~o.

Za 5% se je pove~ala tudi skladnost celinskih kopalnih voda
s priporo~enimi vrednostmi. Tak{no kakovost je na novo dose-
glo kopali{~e [ob~ev bajer, kakovost iz preteklega leta pa so
ohranila kopali{~a na Bledu (naravno kopali{~e Hotel Vila Bled,
naravno kopali{~e Grand hotel Toplice, grajsko kopali{~e) ter
obmo~ja kopalnih voda Nadi`a nad Podbelo do Robi~a, So~a
pri ̂ ezso~i, Fu`inski zaliv na Bohinjskem jezeru in Dolenje jeze-
ro – Otok. (NZ)

V letu 2006 je bilo na celinskih vodah
v Sloveniji dolo~eno 14 obmo~ij kopalnih
voda in {tiri naravna kopali{~a. Njihova
kakovost se izbolj{uje. V letu 2006
so bile neskladne z obvezujo~imi
zahtevami le tri, kar predstavlja 16,7 %.
Za 5 % se je pove~ala tudi skladnost
celinskih kopalnih voda s priporo~enimi
vrednostmi.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Kakovost celinskih kopalnih voda

• Kakovost vodotokov

• ^i{~enje odpadnih voda

• Organsko onesna`enje in samo~istilna

sposobnost rek
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Podatki in viri:
Kakovost naravnih kopalnih voda v Sloveniji v letu 2006. Ljubljana, Agencija Republike Slovenije za okolje. URL: http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/
Kazalci okolja 2005. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Poje, M., 2007. Poro~ilo Evropski komisiji o izvajanju direktive o kopalnih vodah 76/160/EGS v letu 2006. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor.

URL: http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/
Karta: Zbirka podatkov o naravnih kopali{~ih, In{titut za varovanje zdravja, 2007.

Zbirka podatkov o obmo~jih kopalnih voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.
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Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.



Poplave so poleg potresov najhuj{e naravne ujme v Sloveniji,
ki povzro~ajo veliko gmotno {kodo. Ne moremo jih prepre-

~iti, lahko pa se nanje ustrezno pripravimo ali se jim izognemo.
Ker se izjemne poplave pojavljajo praviloma le vsakih nekaj
desetletij ali celo stoletij, nanje prepogosto pozabljamo.

Po Zakonu o vodah se za poplavno obmo~je dolo~ijo vodna,
priobalna in druga zemlji{~a, kjer se voda zaradi naravnih dejav-
nikov ob~asno prelije z vodnega zemlji{~a. Na teh obmo~jih so
prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo ob
poplavi lahko {kodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemlji{-
~a ali pove~ujejo poplavno ogro`enost obmo~ja, razen posegov,
ki so namenjeni varstvu pred {kodljivim delovanjem voda.

Visoke vode se pojavijo v Sloveniji vsako leto in so za na{e
kraje obi~ajne. Pojavijo se lahko v vsakem letnem ~asu. Naj-
pogosteje se pojavljajo v jesenskem ali v spomladanskem ~asu,
predvsem zaradi zmanj{ane za{~itne vloge rastlinskega pokrova.
Poplave zaradi nenadnih dotokov velike koli~ine vode (nevihte)
so tudi v poletnem ~asu. Ve~inoma sta njihov nastanek in raz-
voj neposredno povezana z naravnimi in dru`benogospodarskimi
vzroki in razmerami. Po 2. svetovni vojni je v Sloveniji pri{lo
do izrazite koncentracije prebivalstva in gospodarskih dejav-
nosti na dnu kotlin in {ir{ih dolin. Tak{nega povr{ja je pri nas
pribli`no ~etrtina, na njem pa `ivita skoraj dve tretjini vsega
prebivalstva. Precej{en dele` jih torej `ivi na poplavam izpo-
stavljenih obmo~jih, tako v pode`elskih kot mestnih naseljih,
na primer v Celju, v ju`nem delu Ljubljane, v Murski Soboti idr.

V Sloveniji poplave ogro`ajo ve~ kot 300 000 ha povr{in ali
15 % vsega ozemlja dr`ave. Pribli`no 30 obse`nih poplavnih
obmo~ij (pribli`no 237 000 ha) je v raz{irjenih delih dolin, zelo

so ogro`ena tudi obmo~ja vzdol` hudourni{kih rek in potokov.
Manj obse`ne so poplave, ki nastanejo zaradi plimovanja mor-
ja ter kra{ke poplave (pribli`no 70500ha). Ve~ kot polovica (54 %)
poplavnega sveta je v pore~ju Save. V pore~ju Drave je 42 %
slovenskih poplavnih povr{in, v pore~ju So~e in pritokov, ki se
neposredno izlivajo v morje pa je 4 % poplavnega sveta.

Med poplavnimi predeli razlikujemo obmo~ja pogostih poplav
s pokrajinsko izrazitimi u~inki ter obmo~ja redkih in izjemnih,
a pokrajinsko neizrazitih poplav. Poplave se med seboj mo~no
razlikujejo, prav tako pa njihovi pokrajinski u~inki ter ogro`e-
nost ljudi in premo`enja. Hudourni{ke poplave so kratkotrajne
in izjemno silovite. Vode hitro narastejo, prena{ajo veliko plav-
ja in ga nasipajo na vr{ajih ali v ravnini, po nekaj urah divjanja
pa `e upadejo. Nastajajo predvsem v gorskem svetu, hribovjih
in gri~evjih, pa tudi ob nekaterih ve~jih rekah, na primer Savinji,
Mislinji, Kamni{ki Bistrici in Sori. Ni`inske poplave so zna~ilne
za spodnji tok ve~jih rek ter nastanejo zaradi razlike v hitrosti
dotekanja visokih voda in preto~nih zmogljivosti re~nih strug.
Take poplave so najobse`nej{e ob Dravinji, spodnji Krki, Savi
na Bre`i{kem polju in ob spodnjem toku Sotle. Poplave na kra{-
kih poljih nastopijo po~asi, voda stoji ve~ dni ali tednov in po~asi
odte~e skozi kra{ko podzemlje. Najbolj zna~ilne so za Cerkni{-
ko in Planinsko polje ter dolenjsko kra{ko polje Globodol. K temu
tipu pri{tevamo tudi poplave na Ljubljanskem barju. Morske
poplave nastanejo ob prepletanju visoke plime, nizkega zra~-
nega tlaka in juga, ko se gladina morja za kratek ~as dvigne nad
vi{ino obi~ajne visoke plime in preplavi obre`je. Pri nas so mogo-
~e v Piranu in Kopru. (NZ)

Poplave so ene izmed prevladujo~ih
naravnogeografskih preoblikovalcev
pokrajine v ravninsko-ni`inskih predelih
in neposredno vplivajo na namembnost
prostora in rabo tal. V Sloveniji poplave
ogro`ajo ve~ kot 300 000 ha povr{in
ali 15 % vsega ozemlja dr`ave.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Letna re~na bilanca

• Vi{ina morja

• Ocenjena {koda po elementarnih
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Podatki in viri:
Na~rt za{~ite in re{evanja ob poplavah. Verzija 3.0. 2005. Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje.
Natek, K., 2005. Poplavna obmo~ja v Sloveniji. Geografski obzornik, let. 52, {t. 1.
Zakon o vodah. Uradni list Republike Slovenije, {t. 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 2/2004 in 41/2004 – ZVO-1.
Karta: Obmo~ja pogostih, redkih in katastrofalnih poplav. Skladi{~e digitalnih kart in podatkov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007.
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20. Potresna nevarnost

Merilo: 1 : 1100 000. Vir: Uprava Republike Slovenije za geofiziko, 2001.



Ozemlje Slovenije spada po {tevilu in mo~i potresov med
aktivnej{a obmo~ja, saj le`i na potresno dejavnem ju`nem

robu Evrazijske geotektonske plo{~e, na severozahodnem robu
sredozemsko-himalajskega seizmi~nega pasu, ki je eden od potre-
sno najaktivnej{ih na Zemlji. Na majhnem slovenskem prostoru
se stikajo tri regionalne geotektonske enote: na severu in zaho-
du Alpe, na ju`nem, jugozahodnem in osrednjem delu Dinaridi
ter na severovzhodu Panonski bazen. Razlogi za nastajanje {te-
vilnih {ibkih, pa tudi mo~nih potresov so v zapleteni geolo{ki
in tektonski zgradbi na{ega ozemlja, ki le`i na manj{i Jadran-
ski plo{~i, stisnjeni med Afri{ko na jugu in Evrazijsko na severu.
Jadranska plo{~a se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar
povzro~a predvsem na severni in vzhodni strani razli~na pre-
mikanja. Ju`na in zahodna Slovenija le`ita na severnem delu
plo{~e, ki je zelo deformiran in narinjen na osrednji, manj defor-
miran del plo{~e. Zaradi premikanja v razli~nih smereh prihaja
med njimi do napetosti, ki so lahko vzrok potresov. Premikanje
plo{~ povzro~a na ozemlju Slovenije napetosti v smeri sever–jug,
ki se spro{~a v potresih ob prelomih severozahod–jugovzhod
(dinarska smer) in severovzhod–jugozahod (pre~nodinarska smer),
ter ob narivnih strukturah, ki potekajo v smeri vzhod–zahod.

Potresov ni mogo~e napovedati ter vnaprej oceniti njihovega
obsega, mo~i in {kode, ki jo bodo povzro~ili, predvideti se da le
obmo~ja, kjer lahko nastanejo. Pri tem predvidevanju se opiramo
predvsem na ocenjevanje potresne nevarnosti. Oceni se na pod-
lagi podatkov o potresih v preteklosti in rezultat so karte potresne
nevarnosti. Temeljna karta potresne nevarnosti Slovenije je kar-
ta potresnega pospe{ka tal za povratno dobo 475 let, ki je izdelana
v skladu z zahtevami evropskega predstandarda Eurocode 8.

Slovenija je dr`ava s srednjo potresno ogro`enostjo. ̂ eprav
potresi pri nas ne dosegajo prav velikih vrednosti magnitude,

so lahko njihovi u~inki dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih
`ari{~. V preteklosti je bilo na na{ih tleh ve~ kakor 3000 znanih
potresov, od tega ve~ kakor 60 ru{ilnih. Poleg gmotne {kode so
zahtevali {tevilna ~love{ka ̀ ivljenja. Samo v 20. stoletju je nasta-
lo pri nas ve~ kakor 20 potresov, katerih najve~ja jakost je bila
ali je presegla VII. stopnjo po evropski potresni lestvici EMS,
kar pomeni, da so povzro~ali ve~jo ali manj{o gmotno {kodo.

Pas ve~je potresne nevarnosti poteka po osrednjem delu
Slovenije od severozahoda proti jugovzhodu dr`ave. Z odda-
ljevanjem od tega pasu proti severovzhodu in jugozahodu se
potresna nevarnost vidno zmanj{uje. V ospredju so tri obmo~-
ja z najve~jo potresno nevarnostjo. Prvo je zahodna Slovenija,
kjer so se tla v preteklosti najmo~neje tresla. Leta 1511 je na
Idrijskem nastal doslej najve~ji potres z `ari{~em na slovenskih
tleh. Tisti leta 1998 v zgornjem Poso~ju pa je bil eden od dveh
najve~jih v 20. stoletju na Slovenskem. Sicer pa so visoke vredno-
sti projektnega pospe{ka tal na tem obmo~ju predvsem posledica
velikih in pogostih potresov v bli`nji Furlaniji, kjer so bili zad-
nji veliki potresi leta 1976. Drugo obmo~je je obmo~je Ljubljane
in okolice, kjer so {ibkej{i potresi razmeroma pogosti, pa tudi
nekoliko mo~nej{i niso redkost. Najve~ji znani potres tod je bil
veliki ljubljanski potres leta 1895. Tretje obmo~je pa je obmo~je
Bre`ic. K dokaj veliki vrednosti projektnega pospe{ka tal pris-
pevajo tu {tevilni razmeroma {ibki in redki mo~nej{i potresi.
Najmo~nej{i znani potres je bil tu leta 1917 kot eden od dveh
najve~jih v 20. stoletju z `ari{~em na slovenskem ozemlju.
K potresni nevarnosti tega obmo~ja prispevajo {e potresi na
hrva{ki strani meje in mo~nej{i potresi severno od Zagreba.
Od slovenskih mest so potresno najbolj ogro`ena zlasti: Idrija,
Ljubljana, Kr{ko, Bre`ice, Tolmin, Bovec, Ilirska Bistrica in Litija.
(RV, PZ)

Slovenija je dr`ava s srednjo potresno
ogro`enostjo. ^eprav potresi pri nas
ne dosegajo prav velikih vrednosti
magnitude, so lahko njihovi u~inki
dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih
`ari{~. Od slovenskih mest so potresno
najbolj ogro`ena zlasti: Idrija, Ljubljana,
Kr{ko, Bre`ice, Tolmin, Bovec, Ilirska
Bistrica in Litija.

Navezava na kazalce
http://kazalci.arso.gov.si

• Ocenjena {koda po elementarnih
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Podatki in viri:
Ocena potresne ogro`enosti Republike Slovenije. Verzija 1.0. 2006. Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje.
Potresi. Agencija Republike Slovenije za okolje. URL: http://www.arso.gov.si/potresi (povzeto 3. 8. 2007).
Karta: Lapajne, J., [ket Motnikar, B., Zupan~i~, P., 2001. Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospe{ek tal. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava republike

Slovenija za geofiziko.


