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Predgovor
Poznavanje stanja in sprememb v okolju je osnova za uËinkovito okolj-
sko politiko in pravoËasno ukrepanje. Novo poroËilo o stanju okolja
“Okolje v Sloveniji 2002” kaæe, da smo z rezultati dosedanjih ukrepov
lahko le delno zadovoljni. 

Kakovost vodotokov se od leta 1992 dalje polagoma izboljπuje, do-
datno pa bodo k izboljπanju doprinesle Ëistilne naprave v veËjih mestih
(v Ljubljani, Mariboru, Celju, na Obali), ki bodo zgrajene æe do leta
2005. Zbiranje, odvajanje in ËiπËenje odpadnih voda bo zakljuËeno do
leta 2015, ko se nam izteËe prehodno obdobje za uveljavitev ustrezne
evropske direktive. Vsebnost nitratov in pesticidov v podzemnih vodah
æe deset let v povpreËju upada, vendar je vrednost πe previsoka, zaradi
Ëesar smo letos sprejeli stroge omejevalne ukrepe. 

Na podroËju zraka smo najbolj uspeπni pri zmanjπevanju emisij æve-
plovega dioksida, najmanj pa pri emisijah iz prometa, predvsem duπiko-
vih oksidih. Za okoli 90 odstotkov se je zmanjπala poraba snovi, ki po-
vzroËajo tanjπanje ozonskega plaπËa. Emisije toplogrednih plinov so
manjπe kot v izhodiπËnem letu 1986 in z optimizmom stopamo proti cilj-
nemu letu 2008, ko mora biti emisija manjπa za 8 odstotkov. Deleæ ener-
gije, proizvedene iz obnovljivih virov, naraπËa. Letos smo zaËeli moËno
subvencionirati t.i. zeleno elektriko.

ZaskrbljujoËe je poveËevanje nastajanja odpadkov, tako komunalnih
kot tudi nevarnih, obenem pa se poveËuje tudi deleæ prebivalcev,
vkljuËenih v sistem rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. 

Sicer bogato biotsko raznovrstnost, ki je ogroæena tudi v Sloveniji,
bomo ohranjevali tudi s pomoËjo nadgradnje sistema varstva narave z
doloËitvijo obmoËij Natura 2000.

Tudi veËina drugih kazalcev ima ugoden trend. Na podroËjih z nega-
tivnimi trendi pa æe sprejemamo nove operativne programe kot doda-
tne ukrepe za izboljπanje stanja. Trije najveËji slovenski okoljski proble-
mi so ta Ëas odpadki in kmetijstvo (kjer so sicer trendi pozitivni) ter pro-
met. Pri prometu so vsi trendi precej negativni, razen emisij svinca iz
prometa, ki je posledica prepovedane uporabe osvinËenega bencina.
Deleæ cestnega prometa v primerjavi z æelezniπkim se ves Ëas poveËuje.
Prav tako emisija CO2 iz prometa, pa tudi emisije duπikovih oksidov in
prizemnega ozona. Promet tako postaja najveËji okoljski izziv za Slove-
nijo v prihodnje.

Pripravljeno poroËilo o stanju okolja in vrednotenje izbranih indika-
torjev kot pokazateljev stanja okolja, sprememb v okolju in izvajanja Na-
cionalnega programa varstva okolja, so osnova za nadaljnje doseganje
ciljev varstva okolja. 

Mag. Janez KopaË
Minister za okolje, prostor in energijo
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PoroËilo o stanju okolja 2002 je pripravljeno na podlagi 75. Ëlena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93 in 1/96). PoroËilo vsebuje za-
dnje razpoloæljive podatke o stanju in spremembah v okolju, pritiskih na
okolje, vplivih na zdravje prebivalstva, izvajanju Nacionalnega programa
varstva okolja (NPVO) in ostalih operativnih naËrtov, finanËnih tokovih
na podroËju varstva okolja, izvajanju javnih sluæb, pomembnih medna-
rodnih dogajanjih, prednostnih nalogah in ukrepih ter druge podatke,
pomembne za varstvo okolja.

Zakon o varstvu okolja (ZVO) sicer v svojem 75. Ëlenu doloËa vsako-
letno pripravo poroËila o stanju okolja, vendar njegova vsakoletna pri-
prava tudi glede na zelo πiroko vsebino, ki jo doloËa 76. Ëlen, ni smisel-
na, predvsem pa ni v skladu z usmeritvami in prakso dræav EU, ki celo-
vita nacionalna poroËila pripravljajo vsake πtiri leta ali celo redkeje. Skla-
dno s sistemom poroËanja v EU in v okviru sodelovanja z Evropsko
okoljsko agencijo bo ustrezno usklajena tudi ta doloËba ZVO v sklopu
sprememb ZVO, ki so v pripravi. 

Vsebina in struktura poroËila sledi sistemu poroËanja Evropske agen-
cije za okolje. Ta vsaka tri leta pripravlja celovito poroËilo (Environmen-
tal Outlook1), ki zajema informacije in ocene stanja okolja, opozarja na
pritiske na okolje in spremlja odzive druæbe. Vsako leto Evropska agen-
cija za okolje pripravi t. i. okoljske signale (Environmental Signals2),
krajπa poroËila, ki podajajo samo vrednosti kljuËnih indikatorjev, pri
Ëemer so tematike izbrane glede na relevantnost podroËja tisto leto.
Pregledana in upoπtevana so bila nacionalna poroËila nekaterih dræav
Ëlanic EU, pa tudi drugih.

Struktura poroËila sledi tudi pravnemu redu EU in prevzemanju obve-
znosti na podroËju okolja, kar se kaæe v tudi v navezavi posameznih po-
glavij in tematik na posamezno direktivo, uredbo ali odloËbo EU in pre-
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1 Zadnje celovito poroËilo je Environment
in the EU at the turn of the century 
(EEA 1999) oziroma Okolje v EU na 

prelomu tisoËletja, novo pa je bilo 

pripravljeno za ministrsko konferenco 

o okolju, ki je bila maja 2003 v Kijevu
2 Environmental Signals (EEA 2000, 2001,

2002)
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vzeto mednarodno pogodbo (konvencijo, protokol). V okviru poglavja
se analizira stanje, izpostavi probleme v zvezi s tem, pregleda in ovre-
dnoti cilje ter opredeli ukrepe za dosego ciljev. Celovitemu pregledu
pomembnejπih predpisov EU in relevantne zakonodaje RS po tematikah
je namenjen tudi poseben “okvirËek s predpisi” pred posameznimi po-
glavji.

PoroËilo vsebuje posebno prilogo “Okoljski indikatorji”, ki daje po-
roËilu dodatno vrednost. Uporabljeni so bili metodoloπki listi za indika-
torje Evropske agencije za okolje, ki sluæijo za pripravo poroËil o okolju
dræav Ëlanic EU in v zadnjem Ëasu tudi pridruæenih Ëlanic ter so zato me-
dnarodno primerljivi.

Posebno poglavje poroËila predstavlja Izvajanje Nacionalnega pro-
grama varstva okolja iz leta 1999. Analiza izvajanja vsakega ukrepa po-
sebej je pokazala, da veËjih odstopanj od programa ni, za nekatere
ukrepe pa se je izkazalo, da niso skladni z zahtevami EU oziroma niso
veË relevantni, ker je podroËje drugaËe urejeno. 

Na veËini podroËij (ËiπËenje odpadnih voda in kakovost vodotokov,
emisije SO2, emisije toplogrednih plinov, ukrepi na podroËju uËinkovite
rabe energije in obnovljivih virov energije, kmetijsko okoljski ukrepi,
okoljske takse idr.) sprejeti ukrepi æe kaæejo uspeπnost vodenja politike
in zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev. Za tista podroËja, kjer do-
sedanji ukrepi niso bili zadovoljivi, pa bo potrebno pripraviti posebne
operativne programe, kot jih predvideva nov 6. akcijski program EU na
podroËju okolja. 

Pripravljeno poroËilo o stanju okolja ima funkcijo kontrole zastavlje-
nih usmeritev in ukrepov ter odgovarja na uspeπnost vodenja politike in
doseganja zastavljenih ciljev. PoroËilo ne vsebuje nabora πe potrebnih
ukrepov, paË pa predstavlja pripravljeno poroËilo in vrednotenje izbra-
nih indikatorjev (kot pokazateljev stanja okolja, sprememb v okolju in
izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja) osnovo za nadaljeva-
nje dela, za pripravo programov na podroËju varstva okolja, ki so za za-
gotavljanje ciljev (kot sledi iz analize stanja v poroËilu) πe potrebni in jih
kot take predvideva tudi 6. akcijski program EU na tem podroËju.
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Voda
Poglavje obravnava stanje vodnih koliËin, emisije v vode, rabo vode in
stanje voda. PodroËje ureja nov zakon o vodah, ki obmoËje Slovenije za-
radi upravljanja voda deli na dve vodni obmoËji, vodno obmoËje Donave
in vodno obmoËje Jadranskega morja.

Stanje vodnih koliËin
Za Slovenijo so znaËilne velike razlike med obmoËji z najveË padavinami v
severozahodni Sloveniji in najmanj padavinami v vzhodni Sloveniji, kjer pri-
haja zlasti poleti pogosto do pomanjkanja vode oziroma do dolgotrajnih
poletnih suπ. Srednja letna koliËina vse vode, ki je potencialno na razpola-
go v Sloveniji, znaπa 32,1 km3, povpreËno 16.000 m3 pa je razpoloæljive vo-
de na leto na prebivalca, kar je precej nad evropskim povpreËjem. Kar 41
% vode, ki se letno pretoËi preko ozemlja Slovenije, doteka iz Avstrije.
Analize trendov znaËilnih pretokov, ki veljajo za preteæni del Slovenije,
kaæejo na naraπËajoË trend velikih pretokov in padajoË trend srednjih in
malih pretokov. Razmere kaæejo na zmanjπevanje razpoloæljive vode v 
Primorju, kamor bo za ohranjanje stanja (ob veËanju rabe in nadaljevanju
trendov), treba dovajati vodo iz bolj vodnatih poreËij. Trend letno potenci-
alno razpoloæljive vode v Sloveniji je v upadanju, na podlagi Ëesar se 
lahko domneva, da se bodo “vododeficitarna” obmoËja razπirila.

Zaloge podzemnih voda so prostorsko neenakomerno razporejene.
Skoraj dve tretjini zalog sta v njenem osrednjem delu, v poreËju Save,
najmanjπe zaloge pa so na skrajnem severovzhodu dræave (poreËje Mu-
re) s preteæno medzrnsko vodonosnostjo in skrajnem jugozahodu
dræave (obalno obmoËje) s preteæno kraπko razpoklinsko poroznostjo.
VeËina vodomernih mest (41 %) vodonosnikov z medzrnsko poroznostjo
izkazuje statistiËno znaËilno upadanje gladin podzemnih voda.
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Emisije v vode
Na podroËju zbiranja, odvajanja in ËiπËenja komunalnih odpadnih voda
poteka intenzivna implementacija Direktive EU o komunalnih odpadnih
vodah, za katero je bilo odobreno 10-letno prehodno obdobje v delu
obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in Ëistilnih naprav. Cilji so
zapisani v predpisih in operativnem programu. Indikator »iπËenje odpa-
dnih voda prikazuje, da poteka izgradnja po naËrtih in predvideni dina-
miki. Do leta 2005 je predvidena izgradnja veËine velikih Ëistilnih naprav
(Maribor, Ljubljana, Celje, nadgradnja Ëistilne naprave Koper + Izola),
zato se bo bistveno poveËal tudi deleæ ËiπËene odpadne vode (slika 1).

Emisije nevarnih snovi v vode iz virov onesnaæevanja se v okviru
Agencije RS za okolje (ARSO) zbirajo na podlagi poroËil virov one-
snaæevanja. V letu 2000 je bilo opredeljenih 543 virov onesnaæevanja, in
sicer 86 virov s preteæno biorazgradljivimi odpadnimi vodami iz pre-

hrambeno æivilske industrije in 457 industrijskih virov, katerih odpadne
vode vsebujejo tudi nevarne snovi. Pregled emisij snovi s seznama I
(enotno doloËeni standardi) v vode kaæe, da iz toËkovnih virov ni znatnih
emisij teh snovi v vodno okolje (celotna letna koliËina æivega srebra 0,7
kg oziroma 14 kg kadmija v letu 2000 iz vseh toËkovnih virov). NajveËji
deleæ teækih kovin v vode prispevajo industrijski obrati za proizvodnjo
kovin in kovinskih izdelkov, sledijo pa jim obrati za proizvodnjo kemika-
lij in kemiËnih izdelkov, umetnih vlaken, proizvodnjo usnja, obutve in
usnjenih izdelkov, manj pa nekateri drugi industrijski obrati. NajveË ko-
vin se je v letu 2000 odvedlo v poreËje Save (14,9 t) in Drave (1,5 t).

Spremljanje vnosov hranilnih soli duπika in fosforja ter nekaterih dru-
gih polutantov s kopnega v morje kaæejo, da je najbolj obremenjena 
notranjost Koprskega zaliva. Glavni viri onesnaæenja so nepopolno
oËiπËene komunalne odpadne vode koprske Ëistilne naprave, ki se izli-
vajo v spodnji tok Riæane, poleg tega se v Riæano in Badaπevico nepo-
sredno izlivajo nekatere odpadne vode zaledja in industrije. Posebno
kritiËne so razmere poleti ob nizkih pretokih rek in visokih temperaturah,
ko rezultati v ustju Riæane in Badaπevice kaæejo na anaerobne procese.
Prav tako se nepreËiπËene neposredno v morje, 300 m od obale, izliva-
jo odpadne vode ËrpaliπËa v Izoli in tehnoloπke odpadne vode posedal-
nika tovarne Delamaris.

Raba vode
V Sloveniji so podzemne vode glavni vir pitne vode, povrπinske vode 
rabijo predvsem za potrebe tehnoloπke vode. Indeks rabe vode se v 
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Deleæ prebivalcev Slovenije, katerih 

komunalne odpadne vode se Ëistijo na 

komunalnih ali skupnih Ëistilnih napravah 

in greznicah ter ciljni deleæ, predviden

za leto 2005

Vir: Baza Komunalne in skupne Ëistilne 
naprave, ARSO 2002; strokovna ocena
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obdobju 1997-2001 ne spreminja, saj je razpoloæljive vode v primerjavi
z uporabljeno veliko. Skladno z evidencami vodnih povraËil, se 70 % 
vode uporablja kot hladilna voda, 16 % kot pitna voda in 14 % kot te-
hnoloπka voda.

Stanje voda
Program dræavnega monitoringa kakovosti voda vkljuËuje povrπinske
vodotoke, podzemne vode (podtalnico in izvire), jezera in morje, na po-
dlagi katerega je vzpostavljena baza podatkov, ki obsega podatke o
predpisanih fizikalno-kemijskih, kemijskih in saprobioloπkih parametrih.

Povrπinske vode: Kakovost in trende prikazuje Indeks kakovosti vodo-
tokov, ki zajemna mesta glede na parametre uvrπËa v πtiri kakovostne 
razrede. V prvi kakovostni razred so uvrπËeni neonesnaæeni povrπinski
vodotoki (1 % zajemnih mest na SoËi, Koritnici in Kamniπki Bistrici na
izvirih). V obdobju 1992-2000 je opazen trend izboljπevanja kakovosti.
Opazno je poviπanje deleæa v drugem kakovostnem razredu (dobro sta-
nje) na raËun zmanjπanja moËno onesnaæenih vodotokov. Deleæ vodoto-
kov, uvrπËenih v Ëetrti kakovostni razred, se zadnja leta ne spreminja
(okoli 5 % zajemnih mest) (slika 2).

Kakovostno stanje morja se ocenjuje s pomoËjo t. i. trofiËnega inde-
ksa, ki upoπteva koncentracije raztopljenega duπika, fosforja in klorofila,
zasiËenost s kisikom in prozornost morja. V obdobju 1997-2000 kaæe in-
deks vrednosti, ki veljajo za zmerno evtrofne vode.

Podzemne vode: V Sloveniji je bilo v obdobju 1997-2000 najbolj kri-
tiËno onesnaæenje podzemne vode s pesticidi, predvsem atrazinom in
njegovim metabolitom desetilatrazinom, ter z nitrati. V tem obdobju so
bili z nitrati najbolj onesnaæeni vodonosniki v severovzhodni Sloveniji.
Dolgoletne meritve vsebnosti nitrata v podzemnih vodah v sploπnem
kaæejo trend upadanja, kljub temu so povpreËne vsebnosti nitratov za
triletno obdobje 1998-2000 πe vedno viπje od dopustnih mejnih vre-
dnosti 25 mg NO3/l na Prekmurskem, Murskem, Apaπkem, Dravskem,
Ptujskem, Sorπkem ter Krπkem polju, v Spodnji Savinjski dolini, dolini
Bolske in Kamniπke Bistrice (slika 3).

Mejne vrednosti za vsoto pesticidov so bile leta 2000 preseæene na 7
od 13 vodonosnikov (Prekmursko, Dravsko, Ptujsko, Sorπko polje, Spo-
dnja Savinjska dolina, dolina Bolske, dolina Kamniπke Bistrice). Najviπji
deleæ preseganja mejnih vrednosti je ugotovljen za pesticida metolaklor
in atrazin ter njegov metabolit desetilatrazin (slika 4).
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Indeks kakovosti vodotokov ‡ deleæ 

zajemnih mest v doloËenem kakovostnem
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Vir: Enotna baza podatkov monitoringa 
kakovosti voda, ARSO 2002
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Slika 3
Ustreznost podzemne vode glede na 

vsebnost nitrata na posameznih zajemnih 

mestih v letu 2000

Vir: ARSO 
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Zrak
Poglavje obravnava stanje onesnaæenosti zraka, emisije snovi in Ëezmejno
onesnaæenje, spremembo podnebja in Kjotski protokol ter tanjπanje
ozonske plasti. Na kakovost zunanjega zraka v Sloveniji vplivajo predvsem
emisije snovi v zrak v sami dræavi, pomemben je tudi prenos onesnaæenih
snovi v zraku na velike razdalje.

Kakovost zraka
Meritve kakovosti zraka v merilnih mreæah potekajo najdlje za æveplov
dioksid (SO2). V obdobju 1977-2000 (slika 5) so se povpreËne letne kon-
centracije SO2 moËno zniæale. V ©oπtanju so se koncentracije bistveno
zniæale zaradi delovanja odævepljevalne naprave, mejne vrednosti so
obËasno preseæene v okolici TE Trbovlje.

Od drugih snovi, ki onesnaæujejo zrak, obËasno prekoraËujejo mejne
vrednosti koncentracije ozona, zlasti spomladi in poleti, ko so ugodne
razmere za nastanek fotokemijskih reakcij. Pri drugih snoveh so prese-
ganja mejnih vrednosti redka.

Emisije
SO2 v obdobju od 1980 do 2000: Od leta 1980 do leta 2000 se je letna
emisija SO2 v Sloveniji zmanjπala za 59 %. NajveËji deleæ v celotni emisi-
ji 96.000 t SO2 v letu 2000 prispevajo termoelektrarne in toplarne, in si-
cer 87 %. V letu 1995 se je emisija SO2 glede na predhodna leta znatno
zmanjπala zaradi delovanja odævepljevalne naprave na bloku 4 v TE
©oπtanj, pa tudi zaradi niæje vsebnosti ævepla v tekoËih gorivih po novem
predpisu o kakovosti tekoËih goriv. Nadaljnje zmanjπanje je prispevala
odævepljevalna naprava na bloku 5 TE ©oπtanj, ki je zaËela obratovati v
drugi polovici leta 2000.

NOx v obdobju od 1980 do 2000: Po letu 1992 se je emisija NOx
zaËela poveËevati zlasti zaradi poveËane gostote prometa z motornimi
vozili; naraπËanje je veliko kljub vedno veËjemu πtevilu vozil s kataliza-
torji. Po letu 1997 se je emisija NOx opazno zniæala zaradi zmanjπane
porabe goriv za motorna vozila (upadla je prodaja v maloobmejnem
prometu). NajveËji deleæ k celotni emisiji NOx prispevajo mobilni viri
(promet z motornimi vozili), in sicer 63 % v letu 2000.

Od leta 1995 dalje je pomembno tudi znatno zmanjπanje emisij svin-
ca, ker je v tem letu zaËela veljati nov predpis o kakovosti tekoËih goriv.
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Slika 5
PovpreËne letne vrednosti indeksa 

onesnaæenja zraka s kislimi plini (I(SO2))in 

dima v Sloveniji ‡ povpreËje za 12 krajev

Vir: ARSO
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Z letom 2001 je v Sloveniji prepovedana prodaja osvinËenega bencina,
s Ëimer se je emisija svinca zaradi prometa z motornimi vozili πe zmanjπala.

Prekomejno onesnaæevanje zraka je problem vse Evrope, ki se uskla-
jeno reπuje v okviru Konvencije o onesnaæevanju zraka na velike razda-
lje preko meja iz leta 1979. V okviru konvencije so evropske dræave od-
govorne za zmanjπanje emisij v Evropi. Slovenija je neto izvoznik ævepla,
saj je izvoæena koliËina ævepla iz dræave veËja od uvoæene koliËine. Tudi
v primeru oksidiranega duπika (NOx) in reduciranega duπika (NH3) je
izvoz iz dræave veËji od uvoza.

Spremembe podnebja
Emisije toplogrednih plinov (TGP) so se po letu 1986 zaËele zniæevati in
so dosegle minimum v letih 1991 in 1992, nato so spet zaËele naraπËati.
Trend naraπËanja teh emisij se je v zadnjih letih nekoliko zaustavil. Naj-
veËji deleæ emisij med sektorji ima proizvodnja elektrike in toplote, sle-
di pa promet (slika 6).

V Kjotskem protokolu (1997) so doloËene obveznosti industrializiranih
dræav (dræav aneksa I konvencije), da v prvem ciljnem obdobju 2008-2012
zmanjπajo oziroma omejijo svoje emisije TGP glede na izhodiπËno leto
(Slovenija za 8 % glede na leto 1986). Pripravljene so projekcije emisij
TGP do leta 2020, in sicer z æe implementiranimi ukrepi in ob πe naËrto-
vanih ukrepih. Vsi potrebni ukrepi so opredeljeni v operativnem progra-
mu za zmanjπevanje emisij TPG.

Snovi, ki povzroËajo tanjπanje ozonskega plaπËa
OpuπËanje klorofluoroogljikovodikov (CFC) poteka od leta 1995. Do

leta 2002 se je njihova uporaba moËno zniæala (za 90 % celotne letne po-
rabe CFC v Sloveniji). Izvaja se tudi opuπËanje uporabe delno halogeni-
ranih klorofluoroogljikovodikov (HCFC), ki trenutno ne presega 11 % 
dopustne ravni izraËunane porabe za Slovenijo. Slovenija ozonu πkodlji-
vih snovi ne proizvaja.
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Tla
Poglavje obravnava znaËilnosti tal v Sloveniji, izgube in onesnaæenost
tal ter gnojenje in vpliv gnojil na okolje.

Izgube tal
NajveËji problem izgubljanja tal je njihovo uniËenje in odstranjevanje v en-
kratnem posegu, obiËajno ob razliËnih gradbenih delih, pri Ëemer so naj-
bolj izpostavljena najboljπa kmetijska tla. V obdobju 1993-1997 so se po-
zidana tla in cestne povrπine poveËale za 4078 ha, gozdovi za 74.677 ha,
kmetijska tla pa so se v tem Ëasu zmanjπala za 81.092 ha.

Onesnaæenost tal
Do sedaj so bile izvedene sistematiËne raziskave onesnaæenosti tal na
obmoËjih, ki obsegajo pribliæno 13 % ozemlja Slovenije (leta 1999 le 8 %).
Dovoljene vsebnosti teækih kovin (cink, kadmij, svinec) so preseæene na 
lokacijah v okolici industrijskih srediπË (na obmoËju Celja, na nekaterih
lokacijah v okolici Maribora in Jesenic lokalno) (slika 7). VeËina zaznanih
organskih nevarnih snovi je v tleh v nizki koncentraciji.

Gnojenje in vpliv gnojil na okolje
Onesnaæenje predvsem podzemnih voda s preseæki hranil iz kmetijstva
predstavlja problem zlasti na obmoËjih, kjer so kmetijske povrπine v te-
snem stiku s plitvo leæeËimi podzemnimi vodami in je pridelava intenzivna
(obmoËja na plitvih rjavih tleh v poreËjih Mure, Save, Drave in Savinje). Naj-
novejπi podatki za Slovenijo kaæejo, da je v povpreËju duπikova bilanca po-
zitivna (+ 64 kg N/ha), kar pomeni tudi, da v 55 % kmetje pretirano gnojijo.
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Slika 7
Vsebnost kadmija (mg/kg s.s.) v zgornjem

sloju tal (0-5 cm ali 0-20 cm) na preiskovanih

obmoËjih

� pod mejo detekcije
� pod mejo doloËanja
� pod mejno vrednostjo (<1 mg/kg)
� mejna vrednost (1 - 2 mg/kg)
� opozorilna vrednost (2 - 12 mg/kg)
� kritiËna vrednost (>12 mg/kg)

Globina vzorËenja
0 - 20cm njive
0 - 5cm ostale povrπine

Ceste (GURS 1:250.000)
�� Voda: reke, jezera (GURS 1:250.000) 

DMR 100 (GURS)

Viri podatkov ceste, reke, jezera DMR 100: Geodetska uprava Republike Slovenije; Datum izrisa: julij, 2002 
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Narava in biotska raznovrstnost
Poglavje obravnava ohranjanje biotske raznovrstnosti z ohranjanjem ha-
bitatnih tipov in habitatov vrst, z ohranjanjem vrst in ohranjanje in situ z
izbiranjem naravovarstveno pomembnih obmoËij. Posebej je predstav-
ljena ureditev mednarodne trgovine z æivalskimi in rastlinskimi vrstami.

Ogroæenost vrst in habitatnih tipov
Slovenija je po biotski raznovrstnosti ena izmed izstopajoËih dræav v 
Evropi. Stanje ogroæenosti vrst za posamezno skupino je prikazano za
bolje poznane taksonomske skupine na sliki 8. V Sloveniji je pribliæno
850 vrst ozkih endemitov, veËina jih je vezanih na podzemeljske habita-
tne tipe, alpinska in subalpinska traviπËa ter skalovja in meliπËa. Habita-
tni tipi z veËjim πtevilom ogroæenih vrst, ki so ogroæene zaradi izgube 
tega habitatnega tipa, pa so predvsem suha in vlaæna traviπËa, obalni in
morski habitatni tipi ter stojeËe in tekoËe vode.

Ohranjanje in situ
Za ohranjanje in situ vrst in habitatnih tipov bodo doloËena NATURA
2000 obmoËja, skladno z objektivnimi kriteriji iz direktiv EU. Postopek
doloËitve teh obmoËij in obmoËij, ki so dræavnega pomena (ekoloπko
pomembna obmoËja) je v teku.

V Sloveniji zavarovana obmoËja razliËnih kategorij trenutno obsegajo
8 % ozemlja. VeËino povrπine slovenskih zavarovanih obmoËij obsega
Triglavski narodni park, ki vkljuËuje predvsem gorske in gozdne habita-
tne tipe. Pripravljen je tudi strokovni predlog za doloËitev naravnih vre-
dnot, po katerem je evidentiranih 5232 objektov, od katerih jih ima
pravno varstvo 1373 (naravni spomenik, naravni rezervat in spomenik
oblikovane narave).

Trgovanje z rastlinskimi in æivalskimi vrstami
Trgovanje z rastlinskimi in æivalskimi vrstami, ki vkljuËuje tudi trgovino z
njihovimi deli (koæe, okli itd.), dosega v svetu vrednost veË deset mili-
jard USD na leto, v zadnjih desetih letih pa je tudi pri nas v porastu. To
podroËje je urejeno s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroæenimi
prostoæiveËimi æivalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). V Sloveniji ima-
jo najveËji deleæ pri uvozu æivih æivali ptice in plazilci, medtem ko koæuhi
sesalcev, koæe plazilcev in lovske trofeje obsegajo veËino uvoza æivalskih
delov (sliki 9 in 10). VeËina uvoæenih æivali je namenjena prodaji v Slove-
niji, del pa jih naπa podjetja prodajo tudi v druge dræave.
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Slika 8
Deleæ izbranih ogroæenih æivalskih 

in rastlinskih vrst

Vir: MOPE
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Slika 9
Uvoz æivih æivali zavarovanih 

s konvencijo CITES

Vir: MOPE ARSO

Slika 10
Uvoz delov æivali zavarovanih 

s konvencijo CITES

Vir: MOPE ARSO
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Odpadki
Poglavje obravnava koliËino in strukturo razliËnih odpadkov, uvoz in
izvoz odpadkov ter posebna ravnanja z odpadki.

Pri izvajanju dejavnosti letno nastane 1,7 mio ton odpadkov oziroma
873 kg na prebivalca letno. KoliËine nevarnih odpadkov naraπËajo. Ve-
liko poveËanje se kaæe v letu 2001 glede na leto 2000 (za 43.503 t) (sli-
ka 11). Deloma se lahko poveËanje pripiπe spremenjeni metodologiji
poroËanja in spremembi klasifikacijskega seznama, poveËalo se je tudi
πtevilo zavezancev za poroËanje (za 64).

Podatki kaæejo, da se v Sloveniji proizvede okrog 450 kg komunalnih
odpadkov na prebivalca na leto. Zaradi spremenjene metodologije zbira-
nja trendov ni mogoËe opredeliti. Po podatkih Evropske okoljske agenci-
je trend nastajanja komunalnih odpadkov v dræavah Ëlanicah naraπËa (za
leto 1999 je povpreËna koliËina 500 kg/prebivalca/leto).

Deleæ prebivalstva, vkljuËenega v sistem rednega zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov, nenehno naraπËa. Deleæ se je s pribliæno 76 % 
leta 1995 poveËal na 93,4 % leta 2001. LoËeno zbiranje odpadkov je
doslej zaËelo izvajati 70 % izvajalcev javne sluæbe ravnanja s komunalni-
mi odpadki.

Med naËini ravnanja πe vedno prevladuje odlaganje na 51 aktivnih ko-
munalnih odlagaliπËih. Prenehanje obratovanja odlagaliπË je v skladu s
predpisi o odlaganju odpadkov napovedano za 21 odlagaliπË do leta
2004 in 13 odlagaliπË do leta 2009. Po letu 2008 pa naj bi obratovalo πe
17 odlagaliπË, ki se bodo v tem obdobju prilagodila predpisanim zahte-
vam. V Sloveniji obratuje le eno odlagaliπËe nevarnih odpadkov (Metava),
kjer se letno odloæi pribliæno 500 t odpadkov (preteæno s πirπega obmoËja
Maribora).

Uvoz ‡ izvoz odpadkov
V letu 2000 je bilo izvoæeno 4702 t nevarnih odpadkov, in sicer le v dræave
EU (Avstrija, NemËija, Belgija in Velika Britanija). Od tega je bilo 4177 t
nevarnih odpadkov izvoæenih na postopke odstranjevanja in le 525 t na
postopke predelave. V letu 2000 je bilo s Hrvaπke, z Madæarske in iz Ro-
munije na postopke predelave uvoæeno 22.326 t nevarnih odpadkov, od
tega 22.280 t odpadnih svinËevih akumulatorjev na predelavo v MPI
Meæica in 45,6 t kislih in baziËnih raztopin na predelavo v Cinkarno Celje.

Seæig odpadkov
V Sloveniji sta dve seæigalnici odpadkov, ki sta pridobili dovoljenje za
seæiganje odpadkov (LEK d.d., Ljubljana in PINUS TKI d.d., RaËe), ter
pet naprav za soseæig odpadkov (Energetika Ravne d.o.o., Ravne na Ko-
roπkem, Salonit Anhovo d.d., Anhovo, OPTE Ptuj d.o.o., Ptuj, Glin Po-
hiπtvo d.o.o., Nazarje in ETRA 33 d.d., Ljubljana), ki so pridobile dovo-
ljenje za predelavo odpadkov (uporaba odpadkov kot gorivo).
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Slika 11
Skupna koliËina nastalih nevarnih odpadkov

Vir: Baza Ravnanje z odpadki, ARSO 2002;
StatistiËni letopis 2000 in 2001, SURS 2001
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PoroËilo obravnava πe problematiko ravnanja z odpadki iz kmetijstva
in gozdarstva, rudarstva in energetike, gradbeniπtva, blata Ëistilnih na-
prav in drugih vrst odpadkov, katerih pravila in naËini ravnanja so ali bo-
do doloËeni s posebnimi predpisi (odpadna olja, izrabljena motorna vo-
zila, avtomobilske gume, elektriËna in elektronska oprema, baterije in
akumulatorji, azbest, PCB/PCT, odpadki iz proizvodnje TiO2, zdravstve-
ni odpadki, klavniËni odpadki in odpadna embalaæa).
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Hrup
Hrup v naravnem in æivljenjskem okolju naraπËa. Ravni hrupa na do-
loËenem obmoËju so v neposredni povezavi z gostoto prebivalstva.
Hrup v urbanih okoljih v sploπnem presega hrup v ruralnem okolju, saj
πtevilo prebivalstva v urbanem okolju naraπËa pribliæno dvakrat hitreje
kot v neurbanem okolju.

Najpomembnejπi dejavnik okoljskega hrupa je cestni promet. V za-
dnjih letih se je drastiËno poveËalo πtevilo registriranih motornih vozil,
bistven povzroËitelj hrupa v mestih so tudi zastarela vozila (predvsem
mestnega potniπkega prometa). Po podatkih meritev hrupa v Ljubljani
je πirπe obmoËje srediπËa mesta hrupno nadpovpreËno obremenjeno.
Ocenjeno je, da æivi na teh obmoËjih ok. 50.000 prebivalcev, kar je pri-
bliæno petina prebivalcev Ljubljane.

Za vseh 6156 km dræavnih cest je bila v letu 1999 izraËunana obreme-
nitev s hrupom. Skupno πtevilo preobremenjenih objektov v dnevnem in
noËnem Ëasu je 10.526 v dnevnem in 10.365 v noËnem Ëasu, najveË jih
leæi ob glavnih cestah I. reda.

Biotehnologija ‡ gensko spremenjeni organizmi (GSO)
V letoπnjem letu je bil sprejet zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi, na podlagi katerega bo treba registrirati enote, v katerih se bo-
do opravljala dela z GSO, pridobiti soglasje oz. dovoljenje za dela z GSO
za posamezen varnostni razred in dovoljenje za namerno sproπËanje GSO
v okolje in za dajanje GSO izdelkov na trg.

Trenutno opravljajo dela z GSO v 21 zaprtih sistemih, najveË (12 enot)
na fakultetah, 5 na zavodih in inπtitutih ter 4 enote v podjetjih. V 19 pri-
merih se uporabljajo gensko spremenjeni mikroorganizmi, v 5 primerih
transgene rastline, v 5 transgene æivali, v preostalih 3 zaprtih sistemih pa
se ukvarjajo z gensko spremenjenimi celiËnimi kulturami, humanimi in
æivalskimi celiËnimi kulturami ter embrionalnimi celicami.

Kontrola nad uvozom GSO πe ni vzpostavljena, vendar pa je iz podat-
kov o uvozu dveh glavnih poljπËin (koruza, soja) po poreklu uvoza z ve-
liko verjetnostjo moË sklepati, da so prisotni tudi gensko spremenjeni
organizmi.

Kemikalije
Na podlagi zakona o kemikalijah se od leta 1999 v okviru Urada RS za 
kemikalije vzpostavlja evidenca proizvajalcev in uvoznikov nevarnih kemi-
kalij ter sistematiËno zbirajo podatki o nevarnih kemikalijah. V seznam je
vpisanih 12.813 sporoËil o dajanju nevarnih kemikalij na trg RS. Deleæ
uvoæenih kemikalij je znaπal 86 %, deleæ proizvedenih v Sloveniji pa 14 %.
NajveË kemikalij je bilo iz skupine zdravju πkodljivih (4775). Nevarne 
kemikalije so v daleË najveËjem obsegu (10.774) namenjene industriji in
obrti, 1771 jih je namenjenih za sploπno uporabo, le manjπi del (443) pa
se uporabi v kmetijstvu in specializiranih trgovinah.

Sevanja
Poglavje obravnava naravno in umetno radioaktivnost v okolju ter radi-
oaktivne odpadke.

Naravna radioaktivnost
Naravna radioaktivnost je viπja v osrednjem in jugozahodnem delu
dræave. Obseæna raziskava o koncentracijah radona v vseh πolah in vrtcih
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v dræavi je pokazala, da je bila v veËini zgradb (72 %) koncentracija pod
100 Bq/m3, v 2 % pa so vrednosti presegale 800 Bq/m3. V dveh vrtcih so
koncentracije presegle 2000 Bq/m3. V teh so bila opravljena ustrezna sa-
nacijska dela.

Umetna radioaktivnost okolja je posledica globalne radioaktivne kon-
taminacije, obratovanja jedrskih objektov, rudnika in predelave urana
ter onesnaæevanja, vezanega na tehnoloπko spremenjene vire naravne
radioaktivnosti.

Primerjava kontaminacije ozemlja Slovenije z dolgoæivim radionukli-
dom 137Cs neposredno po nesreËi v »ernobilu (1986) in 10 let kasneje
kaæe, da je povrπinska kontaminacija v zgornji plasti tal za veË kot za po-
lovico niæja in je 137Cs æe prodrl v veËje globine. Najbolj so bili kontami-
nirani alpski predeli z veliko padavinami (50-70 kBq/m2), med tem ko je
bila vrednost v osrednji Sloveniji ok. 20-25 kBq/m2.

Radioaktivni odpadki
Ob koncu leta 2001 je bila celotna koliËina nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov brez rudniπkih odpadkov pribliæno 2300 m3, izrabljenega
goriva pa okrog 90 m3 oziroma 260 ton kovinskega urana. Ker πe ni traj-
nega odlagaliπËa radioaktivnih odpadkov, so vsi radioaktivni odpadki in
izrabljeno gorivo zaËasno shranjeni v skladiπËih. Nizko in srednje radio-
aktivni odpadki (NSRAO) iz obratovanja jedrske elektrarne so shranjeni
v skladiπËu NSRAO na njeni lokaciji. Vsi ostali nizko in srednje radioak-
tivni odpadki razliËnih malih proizvajalcev se skladiπËijo v Centralnem
skladiπËu radioaktivnih odpadkov na Brinju v bliæini Ljubljane. Le nizko
radioaktivni odpadki iz opuπËenega rudnika urana Æirovski vrh so trajno
odloæeni na dveh jaloviπËih.

Z vidika dolgoroËnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrablje-
nim gorivom je najpomembnejπa izbira trajne reπitve, vendar je
umeπËanje odlagaliπËa v prostor zaradi odklonilnega staliπËa javnosti
izredno zahteven projekt. Prvi del izbora lokacije ‡ vrednotenje prosto-
ra in izbira potencialnih obmoËij ‡ je bil konËan leta 2001. Drugi del ‡
potrjevanje primernosti lokacije ‡ je zaradi nujne vkljuËitve lokalnih sku-
pnosti bistveno zahtevnejπi in bi po optimistiËnih ocenah lahko bil
konËan do leta 2005, ko naj bi se tudi zaËela izgradnja odlagaliπËa.

Naravne in druge nesreËe
Poglavje obravnava veËje naravne in druge nesreËe ‡ tiste, ki lahko
ogrozijo ali prizadenejo æivljenje ali zdravje ljudi, poπkodujejo okolje ali
povzroËijo πkodo na premoæenju v veËjem obsegu.

Poplavno ogroæenih je v Sloveniji preko 300.000 ha povrπin. VeËje in ob-
seænejπe poplave lahko priËakujemo na 94.000 ha povrπin. Poplavljenih je
lahko tudi veË kot 2500 ha urbanih povrπin. VeË kot polovica (54 %) vsega
poplavnega sveta je v poreËju Save, v poreËju Drave je 42 % poplavnih
povrπin, v poreËju SoËe in pritokov pa 4 %. Na obmoËjih, kjer so moæne
katastrofalne poplave (poplave s povratno dobo 50 let in veË), æivi dobra
Ëetrtina prebivalcev Slovenije. Pogosto je plazenje tal, saj se dogaja na pri-
bliæno eni tretjini ozemlja. Poæarno najbolj ogroæeni gozdovi so v submedi-
teranskem delu dræave, na seæanskem gozdnogospodarskem obmoËju.
Na tem obmoËju je 90 % vseh zaradi poæara opustoπenih gozdnih povrπin.
Potresno najbolj ogroæena obmoËja so ljubljansko, idrijsko, tolminsko in
krπko-breæiπko. Na obmoËjih, kjer so moæni potresi osme in devete stopnje
po potresni lestvici EMS, æivi okoli tretjina vseh prebivalcev.

Od nesreË, povezanih z industrijskimi dejavnostmi in prometom, so za
okolje in zdravje ljudi najnevarnejπe nesreËe z nevarnimi kemikalijami. V
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letu 2002 se je zaËela izvajati nova zakonodaja, ki za zmanjπanje tvega-
nja za ljudi in okolje zaradi veËjih nesreË z nevarnimi kemikalijami opre-
deljuje obvezne ukrepe za upravljavce “nevarnih industrijskih dejavnosti
‡ povzroËitelje tveganja”. Ukrepi za povzroËitelje tveganja obsegajo pri-
javo vira tveganja pristojnim organom, izdelavo varnostnega poroËila in
naËrtov ukrepov ob nesreËah ter obveπËanje prebivalcev v njihovi okoli-
ci o moænih veËjih nesreËah.

Letno se v povpreËju zgodi ena prometna nesreËa, v kateri se razlije
veËja koliËina nevarnih snovi, najpogosteje nafte oziroma njenih deriva-
tov, poleg nafte pa so se v zadnjih letih razlile πe manjπe koliËine oce-
tne kisline, klorovodikove kisline, razliËnih barv in lakov ter butana.

Elektromagnetna sevanja (EMS)
V primerjavi z naravnimi sevanji je intenziteta umetno ustvarjenih sevanj
s tehnoloπko revolucijo moËno narasla. Pri 22 obstojeËih visokonapeto-
stnih daljnovodih (sedem daljnovodov 400 kV, pet daljnovodov 220 kV
in deset daljnovodov 110 kV) doslej ni bilo preseganja mejnih vredno-
sti. Ocenjuje se, da je zaradi nizkofrekvenËnih elektromagnetnih sevanj
daljnovodov okoli 130 km2 povrπine neprimerne za poselitveno
obmoËje, kar je 0,6 % celotne RS.

VisokofrekvenËna elektromagnetna sevanja v okolju, ki so posledica
telekomunikacijskih naprav, radijskih in televizijskih oddajnikov ter ra-
darjev, se vedno nahajajo na viπinskih lokacijah, zato v njihovi bliæini ni
stanovanjskih in drugih objektov in ni moænosti prekomerne izpostavlje-
nosti EMS.

V Sloveniji je bilo do 10. 5. 2002 izdanih 436 dovoljenj za postavitev
baznih postaj za mobilno telefonijo. Sevalne obremenitve so pod dopu-
stnimi mejnimi vrednostmi in so Ëezmerne le v neposredni bliæini anten
baznih postaj v glavnem snopu sevalne karakteristike antene. Rezultati
meritev v okolici baznih postaj kaæejo, da obremenitev bivalnega in na-
ravnega okolja z EMS nikjer ne presega mejnih vrednosti, ki jih doloËa
predpis.
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Kakovost pitne vode
Kakovost pitne vode se redno spremlja. Oskrba z vodo je v veËini prime-
rov primerna in zadostna. V letu 2000 skoraj 155.000 (7,8 %) dræavljanov
πe vedno ni imelo zagotovljene pitne vode iz sistemov javne oskrbe. Hi-
driËne epidemije se pojavijo na sistemih brez upravljalca, brez urejenih
vodovarstvenih pasov in tam, kjer je stanje zajetij in naprav slabo.

V okviru mikrobioloπkih preiskav pitne vode je bilo ugotovljeno, da je
veË neustreznih vzorcev tam, kjer je sorazmerno tudi veË srednjih in ma-
lih javnih vodovodnih sistemov. V letu 2000 je bila najpogosteje pre-
seæena priporoËena vrednost (0,1 (µg/l) za pesticid atrazin. Eden od
vzrokov zdravstvene neustreznosti pitne vode je tudi previsoka koncen-
tracija nitratov, predvsem tam, kjer kot vir pitne vode uporabljajo pod-
zemne vode na kmetijskih obmoËjih. V letu 2000 so bili 4 javni vodoo-
skrbni sistemi s stalno preseæenimi koncentracijami nitratov (50 mg/l kot
NO3), vsi na obmoËju nadzora Zavoda za zdravstveno varstvo Murska
Sobota.

Kakovost naravnih kopalnih voda
V letu 2000 je bilo evidentiranih in pregledanih 170 kopaliπË, najveË ob
tekoËih vodah (ustrezna kakovost vode na reki Kolpi in SoËi, fekalno
onesnaæenje ugotovljeno v kopaliπËih ob Sori, Savi Bohinjki in Savi Do-
linki, Savinji ter delno Krki), sledijo kopaliπËa ob stojeËih vodah (vsi vzor-
ci ustrezni) in kopaliπËa ob morju (75 % kopaliπË doseglo kriterije kopal-
ne vode dobre kvalitete).

Poglavje obravnava tudi zdravstveno ustreznost æivil, vpliv one-
snaæenega zraka na zdravje prebivalstva, izpostavljenost sonËnemu se-
vanju, narejena pa je tudi ocena stroπkov πkodljivega delovanja okolja v
Sloveniji za leto 2000.
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Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov
Poraba mineralnih gnojil se je v zadnjih petih letih ustalila in je znaπala
leta 2000 174.620 ton (oziroma 397 kg/ha obdelovalnih povrπin). Prev-
ladujejo duπiËna hranila, ki obsegajo 45 % vseh vnosov. Poraba duπika
je od leta 1990 s 27.169 t narasla na 34.847 t, vendar se je v zadnjih le-
tih ustalila (slika 12). Kljub ukrepom v zadnjem Ëasu pa se ustalitev πe ne
zdi dovolj trdna.

Staleæ æivine se v zadnjih petih letih ni pomembno spremenil, poveËalo
se je le πtevilo konjev in ovac. Vnos duπika z æivinskimi gnojili znaπa 154
kg/ha kmetijskih zemljiπË. Za Slovenijo tako πe vedno ostaja znaËilno ra-
zmerje med duπikom iz mineralnih in æivinskih gnojil, ki znaπa 1:2. Letni
vnos duπika z æivinskimi gnojili je omejen na 210 kg/ha, s 1. 1. 2003 pa
zaËne veljati nova mejna vrednost, in sicer 170 kg/ha; tako doloËajo tudi
direktive EU.

Slika 12
Poraba mineralnih gnojil v kg na 

ha obdelovalnih zemljiπË v Sloveniji 

v obdobju od 1990 do 2000

Vir: StatistiËni letopis Republike Slovenije
2001, SURS
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Poraba sredstev za varstvo rastlin se v zadnjih letih πe vedno veËa s 1495
t leta 1995 na 1602 t v letu 2000. Skupna poraba teh sredstev je znaπala
3,1 kg/ha kmetijskih zemljiπË, s Ëimer se Slovenija uvrπËa med veËje pora-
bnike v Evropi.

V aprilu 2001 je bil sprejet Slovenski kmetijsko okoljski program
(SKOP), katerega namen je popularizacija kmetijske pridelave, ki bo ustre-
zala potrebam potroπnikov, varovala njihovo zdravje, zagotavljala trajno-
stno rabo naravnih virov in omogoËala ohranjanje biotske raznovrstnosti
ter znaËilnosti slovenske pokrajine. Za subvencioniranje je bilo vloæenih
23.298 vlog, najveË 67 % za sonaravno rejo domaËih æivali, 11 % za eko-
loπko kmetovanje in 6 % za ohranjanje obdelane in poseljene pokrajine
na zavarovanih obmoËjih. Odobreni so bili ukrepi na 83 % zaproπenih
povrπin.

Lesna zaloga gozdov se je, upoπtevajoË tudi poveËanje povrπine goz-
dov v zadnjih 50 letih, poveËala za 2,5-krat. Pomembno je, da se v pri-
rastku zaloge lesa v slovenskih gozdovih vsako leto veæe veË kot 3 mili-
jone ton CO2 iz zraka.

Osutost kroπenj gozdnega drevja kaæe zlasti na vpliv onesnaæenega
zraka na drevje. Velika osutost kroπenj je zlasti pri jelki, borih in hrastih.
NajveËji deleæ neosutih dreves ima bukev, ki je tudi sicer drevesna vrsta,
z najmanj znaki poπkodovanosti (slika 13). Zaradi velikega zaostajanja
poseka za prirastkom v preteklem desetletju se v gozdarskih naËrtih
predvideva poveËanje moænega poseka, ki pa naj v celoti ne bi presegel 65
% prirastka pri iglavcih in 53 % pri listavcih.

Poglavje podaja tudi glavne znaËilnosti lova in ribolova v Sloveniji.
Slika 13

Deleæ drevja v posameznih razredih osutosti

po drevesnih vrstah leta 2000

Vir: Gozdarski inπtitut Slovenije, 2002
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Energetika
Do sedaj opravljeno delo na podroËju varËne rabe energije, tehnoloπke
prenove in modernizacije industrije æe prinaπa pozitivne uËinke v okolje-
varstvenem kot tudi v ekonomskem pogledu. Slovenija izboljπuje ener-
getsko intenzivnost (porabo konËne energije na BDP), vendar so najno-
vejπi podatki za leti 2001 in 2002 zaskrbljujoËi, saj kaæejo na obrnitev
trenda in ponovno poveËanje energetske intenzivnosti (ob 3 % rasti
BDP v letu 2001 se je poraba primarne energije poveËala za 3,9 %). 

Proizvodnja razpoloæljive primarne energije je bila v letu 2000 v pri-
merjavi z letom 1995 veËja za 3,1 %, pri Ëemer se je zmanjπala poraba
premoga, poveËala pa poraba plinastih goriv in deleæ vodne energije.
Deleæ vseh obnovljivih virov energije (OVE) v razpoloæljivi primarni ener-
giji polagoma naraπËa in je leta 2000 dosegel 9,4 % (najviπji je deleæ vo-
dne energije in ostalih trdnih goriv) (slika 14). Ker je deleæ OVE tudi v
energetski bilanci EU manjπi od 7 %, sta v okviru energetske politike EU
doloËena natanËna strategija in akcijski program za doseganje 12 % de-
leæa OVE pri zadovoljevanju skupnih energetskih potreb EU do leta
2010.

V okviru prizadevanj za dolgoroËno zmanjπevanje emisij je bila za-
kljuËena sanacija Termoelektrarne ©oπtanj (TE©), projekt razævepljevanja
dimnih plinov. Emisije SO2 TE© so se tako leta 2001 zmanjπale za 60 %
glede na leto 2000. Sanacija poteka tudi v TE-TO Ljubljana za zniæanje
emisije NOx bloka 3.

Integracija zahtev varstva okolja 
v sektorske politike

Slika 14
Struktura obnovljivih virov (1995-2000)

Vir: StatistiËni letopis elektrogospodarstva
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Promet
Obremenjevanje okolja iz prometa postaja vse intenzivnejπe. Prometna
infrastruktura fiziËno posega v prostor, promet na njej pa obremenjuje
okolje s potencialnimi nevarnostmi za ljudi in okolje (nesreËe, razlitja) ter
z emisijami πkodljivih snovi. Promet porabi tretjino vse primarne energi-
je in je eden najveËjih in najbolj razprπenih porabnikov neobnovljivih vi-
rov energije.

Kljub tehniËnim izboljπavam motornih vozil se zaradi poveËane potre-
be po mobilnosti emisije toplogrednih plinov v ozraËje poveËujejo. Sta-
nje poslabπuje spreminjanje strukture prometa, saj se deleæ cestnega
prometa neprestano poveËuje, æelezniπkega prometa pa ne. V celoti se
poveËuje tovorni promet, predvsem cestni, vendar deleæ ostaja pod
povpreËjem dræav EU.

V potniπkem prometu je teænja zmanjπevanja uporabe javnih prevozov
πe izrazitejπa, tako v mestnem kot v medmestnem potniπkem prometu.
Zmanjπevanje πtevila potnikov poslediËno vpliva na ekonomijo javnih 
potniπkih prevozov ter oteæuje obnavljanje voznega parka. Komparativne
prednosti osebnega prevoza se tako poveËujejo. Zaradi porasta πtevila
motornih vozil in poveËane mobilnosti se je ustrezno poveËala tudi pora-
ba motornih goriv ter s tem emisije CO2 kot najpomembnejπega toplogre-
dnega plina. Starostna struktura vozil je ugodna (povpreËna starost vozil
6,8 let), poveËuje se tudi deleæ motornih vozil, opremljenih s katalizator-
jem.
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Integracija zahtev varstva okolja
v sektorske politike

Industrija
Industrijsko onesnaæevanje posega v vsa podroËja varstva okolja. V po-
glavju so prikazane emisije iz industrije v zrak in vode, iz katerih je razvidno,
da skoraj vse emisije (veË kot 90 %) nastanejo v t. i. velikih industrijskih
obratih. Za te objekte bo skladno z direktivo IPPC (o celovitem pre-
preËevanju industrijskega onesnaæevanja) uvedeno posebno enotno okolj-
sko dovoljenje, ki ga bo moæno pridobiti le, Ëe podjetje izpolnjuje do-
loËene kriterije.

V Sloveniji deluje 10 aktivnih industrijskih odlagaliπË odpadkov in eno
odlagaliπËe nevarnih odpadkov. Poleg aktivnih odlagaliπË obstaja πe vrsta
opuπËenih odlagaliπË, ki so nastala zaradi neustreznega odlaganja indu-
strijskih odpadkov. To so odlagaliπËa gudrona pri Mariboru, odlagaliπËe
industrijskih odpadkov Globovnik pri Ilirski Bistrici, odlagaliπËe rdeËega
blata in pepela v KidriËevem. Ta stara bremena zahtevajo posebne te-
hniËne reπitve in veËja vlaganja, njihova sanacija pa je predvidena v stra-
teπkih usmeritvah za ravnanje z odpadki.

Prostovoljna udeleæba organizacij v sistemu ravnanja z okoljem omo-
goËa industriji in drugim organizacijam uËinkovitejπe obvladovanje lastne-
ga vpliva na okolje, ki se odraæa preko razliËnih dejavnosti organizacije, kot
so stalne izboljπave pri ravnanju z okoljem, dosledno spoπtovanje okolje-
varstvenih predpisov idr. Na podroËju ravnanja z okoljem je v Sloveniji 
uveljavljen standard serije ISO 14001. ©tevilo podeljenih certifikatov serije
ISO 14001 v obdobju od leta 1997 do leta 2001 naraπËa (slika 15). Skupno
je bilo podeljenih 136 certifikatov, od tega so veliki industrijski obrati 
pridobili 15 certifikatov. Po industrijskih dejavnostih je najveË certifikatov
pridobljenih na podroËju proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov ter proi-
zvodnje kemikalij, kemiËnih izdelkov in umetnih vlaken.

Nadgradnja standarda ISO 14001 z vpeljavo sistema EMAS in prido-
bitev znaka za okolje za izdelke s strani slovenskih pristojnih teles bosta
omogoËeni po pridruæitvi Slovenije k EU.

Slika 15
©tevilo pridobljenih certifikatov ISO 14001 

v obdobju od 1997 do 2001 vseh podjetij 

in posebej velikih industrijskih obratov

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije, 2002
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Turizem
Turizem najbolj obremenjuje okolje zaradi potovanj, namestitve in infra-
strukture. NajveËji pritiski so na viπku turistiËne sezone, ko se turisti zgr-
nejo na manjπa obmoËja (predvsem v Ëasu poËitnic v obmorske in gor-
ske turistiËne kraje). V obËinah na slovenski obali je takrat 50 % veË lju-
di, kot jih tam stalno prebiva, in za toliko se poveËa tudi proizvodnja tr-
dnih odpadkov. Na tem obmoËju je koliËina razpoloæljive pitne vode v
poletnih mesecih najniæja, ocenjena poraba vode za namene turizma pa
vsaj 3-krat viπja. PoveËa se koliËina odpadnih voda, kar dodatno prispe-
va k neæeleni evtrofikaciji æe tako plitvega slovenskega morja. S podo-
bnimi problemi se sreËujejo tudi na Bledu.

V gorah zelo obremenjujejo okolje smuËiπËa s spremljajoËo infrastruk-
turo. Z urejanjem smuËiπË so povezana gradbena dela, ki vplivajo na
spreminjanje obsega gozdov in vodnih reæimov. Na obmoËjih smuËiπË so
prizadete predvsem plaπne æivalske vrste (npr. divji petelin). Tako je bilo
npr. na obmoËju Pohorja in Kozjaka v 80. letih poznanih 37 aktivnih ra-
stiπË divjega petelina, v letu 2000 le πe 16. Povrπina smuËiπË se je v tem
Ëasu bistveno poveËala. Turizem, πe bolj pa nekatere oblike rekreacije,
moËno obremenjujejo obËutljive habitatne tipe (npr. jame) in obmoËja,
kjer se razmnoæujejo obËutljive vrste (npr. ris, sove in ujede, Ërna πtorklja,
gnezdilne kolonije ptic).
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UresniËevanje ciljev in ukrepov, opredeljenih v Nacionalnem programu
varstva okolja, je v zadnjih letih potekalo predvsem z zagotavljanjem jav-
nofinanËnih virov financiranja. Vse bolj, predvsem v zadnjem letu, se uve-
ljavlja interes privatnega kapitala za naloæbe na podroËju varstva okolja,
kar se kaæe v poveËanju tekoËih in investicijskih stroπkov gospodarskih
druæb ter postopnem πirjenju πtevila sklenjenih partnerskih pogodb o so-
delovanju javnega in privatnega sektorja pri izgradnji komunalne infra-
strukture in izvajanju javne gospodarske sluæbe.

ProraËun MOPE je v letu 2000 znaπal 17,3 milijarde SIT, v letu 2001
21,7 milijarde SIT, v letu 2002 pa 31,7 milijarde SIT, kar je posledica
prevzema podroËja energetike iz Ministrstva za gospodarstvo. V za-
dnjih letih se je najbolj poveËeval deleæ sredstev investicijskih transfer-
jev za izgradnjo oziroma realizacijo komunalne infrastrukture, pre-
dvsem zaradi poveËanja sredstev tujih donacij in s tem deleæa lastne
udeleæbe pri sofinanciranju tuje donacije ter zaradi poveËanja subven-
cij zasebnikom in zasebnim podjetjem za intervencije v obnovljive vire
energije.

Deleæ realiziranih sredstev za varstvo okolja v skupnih odhodkih obËin
se je poveËal s 4,19 % v letu 2000 na 5,76 % v letu 2001. Vrednost odo-
brenih kreditov Ekoloπko razvojnega sklada RS, javnega sklada za finan-
ciranje izgradnje lokalne infrastrukture se je poveËala z 1,6 milijarde SIT
v letu 1999 na 2,6 milijarde SIT v letu 2001. VeËja je bila tudi vrednost
odobrenih kreditov Ekoloπko razvojnega sklada pri financiranju okoljskih
investicij gospodarskih druæb; z 1,9 milijarde SIT v letu 1999 se je po-
veËala na 2,3 milijarde SIT v letu 2002.

Uveljavljanje naËela “povzroËitelj obremenjevanja okolja plaËa” je v
zadnjih letih postalo zelo pomemben vir financiranja ukrepov politike
varstva okolja in beleæi pozitiven trend ter vse veËji obseg. Deleæ dajatev
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iz naslova obremenjevanja okolja v vseh davËnih prihodkih proraËuna RS
se iz leta v leto poveËuje. V letu 2002 naj bi znaπal æe 3,4 % (slika 16).

Skladno z 21b Ëlenom Uredbe o taksi za obremenjevanje voda se 
zavezancu za plaËilo takse, ki je pridobil odloËbo ARSO na podlagi ugo-
tovitve o dejanski izvedbi del, zmanjπanje obremenjevanje voda v
odloËbi o odmeri takse oprosti ali zmanjπa plaËilo takse do zneska sred-
stev, ki jih vloæi v sanacijo, Ëe so bila sredstva takse nakazana v proraËun
lokalne skupnosti, na obmoËju katere se izvaja javna sluæba odvajanja in
ËiπËenja komunalne in padavinske odpadne vode. Iz navedenega sledi,
da je namenskost porabe sredstev vidna iz dokumentov porabe pro-
raËuna lokalne skupnosti. Enako velja za takso za obremenjevanje oko-
lja zaradi odlaganja odpadkov.

Ostala namenska poraba okoljskih dajatev je opredeljena v doloËbah
vsako leto sprejetega Zakona o izvrπevanju proraËuna RS; tu so doloËbe
glede namenskih porab prejemkov in izdatkov proraËuna, kot so takse
za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj, takse za razgra-
dnjo izrabljenih motornih vozil ter takse za obremenjevanje zraka z emi-
sijami ogljikovega dioksida. Namenskost porabe sredstev omenjenih
dajatev je vidna na posebnih kontih oziroma podraËunih proraËuna RS.

Slika 16
FinanËni uËinki dajatev iz naslova 

obremenjevanja okolja

Vir: Ministrstvo za finance (Bilanca odhodkov
in prihodkov proraËuna RS), Generalni carinski

urad, interni podatki MOPE in ARSO (baza 
Vodna povraËila, takse in koncesije, baza Viri
onesnaæenja, baza Ravnanje z odpadki), 2002
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Zagotavljanje lokalnih javnih sluæb varstva okolja (oskrba s pitno vodo,
odvajanje in ËiπËenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravna-
nje s komunalnimi odpadki, javna snaga in ËiπËenje javnih povrπin, ure-
janje javnih poti, povrπin za peπce in zelenih povrπin, pregledovanje,
nadzorovanje in ËiπËenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zraËnikov za-
radi varstva zraka) je naloga lokalnih skupnosti, t. j. obËin. V povpreËju
izvaja lokalne javne sluæbe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in ËiπËenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi od-
padki in odlaganja preostankov komunalnih odpadkov 62 izvajalcev.
VeËina od njih je organizirana kot javno podjetje, katerega lastniπtvo je
v celoti obËinsko ali so reæijski obrati.

Ugotavlja se, da sedanja organiziranost javnih sluæb varstva okolja ni
ustrezna, kar se kaæe zlasti v neracionalni organizaciji in prevelikem πte-
vilu podjetij, ki se veËinoma ukvarjajo z vsemi lokalnimi gospodarskimi
javnimi sluæbami, hkrati pa πe z dejavnostmi izven sistema javnih sluæb.
Z reformo lokalne samouprave se je stanje poslabπalo, saj so manjπe no-
ve obËine zaËele ustanavljati lastna javna podjetja ali reæijske obrate za
opravljanje vseh javnih sluæb varstva okolja. VeËino problemov je moæno
vsaj ublaæiti oziroma v celoti odpraviti s povezovanjem obËin ter z
zdruæevanjem finanËnih in kadrovskih potencialov.
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Poglavje obravnava pogajalski proces in izpogajana prehodna obdobja,
inπtitucionalno krepitev v okviru prilaganja Evropski uniji ter nekatere
naloge v zvezi s tem, kot je npr. poroËanje EU. Slovenija je na podroËju
okolja pripravljena na obveznost poroËanja, saj so bila v ta namen æe iz-
delana testna poroËila, doloËene institucije za poroËanje in imenovani
poroËevalci.

Predstavljeno je sodelovanje Slovenije v Evropski okoljski agenciji, ki
je prvo telo EU, ki je v svoje vrste sprejela pridruæene Ëlanice πe pred nji-
hovim vstopom v EU. Opisani so tudi razpoloæljivi finanËni viri EU za
izvajanje investicijskih projektov v dræavah pridruæenih Ëlanicah.

V okviru mednarodnega sodelovanja so navedene najpomembnejπe
mednarodne aktivnosti MOPE, kot npr. sodelovanje s Svetovnim skla-
dom za okolje (GEF) in Organizacijo zdruæenih narodov (RS je bila izvo-
ljena za Ëlanico Komisije ZN za trajnostni razvoj za obdobje 2001-2003).
Predstavniki Slovenije so v zadnjih letih na πtevilnih izpostavljenih me-
stih v mednarodnih organizacijah, kot npr. Ëlani birojev Odbora za okolj-
sko politiko Ekonomske komisije ZN za Evropo, Evropske okoljske
agencije, Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in πe zlasti nje-
nega Kjotskega protokola o zmanjπevanju emisij toplogrednih plinov.

V poglavju je naveden seznam vseh podpisanih mednarodnih po-
godb. V zadnjih letih so bile ratificirane πtevilne mednarodne pogodbe,
med njimi Konvencija o mednarodni trgovini z ogroæenimi vrstami divje
flore in favne (CITES), Konvencija o boju proti dezertifikaciji, ki je temelj-
na konvencija OZN za varstvo tal, ter Kjotski protokol.
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Okoljskemu informiranju, ozaveπËanju in izobraæevanju je bilo v obdo-
bju 1997-2002 namenjenih pribliæno 113 milijonov SIT preko vsakole-
tnih javnih razpisov. Podprti so bili πtevilni projekti, kot so Vodni de-
tektiv, Evropski dan brez avtomobila, Geotrip, Eko πola kot naËin æiv-
ljenja. Izvedeni so bili komunikacijski projekti v podporo ravnanju z
odpadki in varstvu narave, v okviru priprav na Svetovni vrh o trajno-
stnem razvoju je bila vodena posebna informacijska akcija “Slovenska
pobuda za trajnostni razvoj ‡ Danes oblikujem jutri”. Izdane so bile
πtevilne publikacije (bilteni, priroËniki, plakati, idr.).

V Sloveniji je bilo leta 2001 registriranih 105 okoljskih nevladnih orga-
nizacij (NVO), ki imajo 25.549 Ëlanov in okoli 150.000 simpatizerjev.
MOPE sofinancira programe in projekte NVO preko javnih razpisov.
Sredstva vsakoletno naraπËajo, letos so bili programi in projekti NVO so-
financirani s 30 milijoni SIT. Aprila 2001 je bil na 1. okoljskem forumu
sprejet program sodelovanja med MOPE in okoljskimi NVO “Partnerstvo
za okolje” kot triletni naËrt sodelovanja med partnerji.
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Poglavje podrobno obravnava izvajanje Nacionalnega programa var-
stva okolja (NPVO), saj je za vsak posamezen ukrep na vseh podroËjih
NPVO (skrb za boljπe stanje vodnega okolja, odpadki, ohranjanje biot-
ske raznovrstnosti, varstvo zraka in podnebja, tla, hrup, tveganja, seva-
nja in ukrepi za podporo izvajanja programa) podana obrazloæitev nje-
gove izvedbe. Ob analizi izvajanja je bilo ugotovljeno, da nekateri ukre-
pi niso veË relevantni, ker je podroËje drugaËe urejeno, oziroma da ne-
kateri ukrepi niso skladni z zahtevami direktiv EU.

Poglavje o financiranju izvajanja NPVO je zaradi omejene razpoloæljivo-
sti podatkov o porabi sredstev za varstvo okolja okrnjeno. Pomembno je,
da se poraba sredstev, tako javnega kot privatnega sektorja za namene
izvajanja NPVO iz leta v leto poveËuje. NajveË sredstev je bilo vloæenih na
podroËjih varstva in urejanja voda, ravnanja z odpadki in varstva zraka, ki
so tudi v NPVO opredeljena kot stroπkovno zahtevnejπa. Sredstva javne-
ga sektorja naraπËajo tudi zaradi prilivov tujih donatorskih sredstev, ki jih
je Slovenija uspela pridobiti, najveË prav na podroËju varstva okolja.
KljuËen instrument predstavlja tudi oprostitev plaËila takse za obremenje-
vanje voda, ki so jo zavezanci iz javnega sektorja v celoti usmerili v izgra-
dnjo kanalizacijskih sistemov in Ëistilnih naprav. Pozitiven trend naraπËanja
kaæe obseg kreditov, ki so jih pri Ekoloπko razvojnem skladu RS najele
gospodarske druæbe zasebnega prava.

VeËina porabljenih sredstev so sredstva javnega sektorja. Sredstva pri-
vatnega sektorja se kaæejo predvsem na podroËju investicij v zmanjπanje
emisij v vode, zmanjπanje onesnaæenosti zraka in v ukrepe za posodobitev
proizvodnje in zmanjπevanje odpadkov ter tudi za sanacijo odlagaliπË.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ugotavlja, da veËjih odsto-
panj od programa ni ter da se program izvaja na vseh podroËjih in v
okviru razpoloæljivih sredstev.
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Okoljski indikatorji ocena obdobje

Stanje in spremembe v okolju
Voda

1. Raba vodnih virov 1997-2001
2. »iπËenje odpadnih voda 1998-2001
3. Kakovost vodotokov 1992-2000
4. Nitrati v podzemni vodi 2000
5. Pesticidi v podzemni vodi 2000

Zrak
6. Emisije æveplovega dioksida 1990-1999 
7. Emisije duπikovih oksidov 1990-1999 
8. Pogostost prekoraËitev mejnih vrednosti koncentracije 

æveplovega dioksida 1992-2000
9. Pogostost prekoraËitev mejnih vrednosti koncentracije ozona 1995-2000

Ozon in klimatske spremembe
10. Poraba snovi, ki povzroËajo tanjπanje ozonskega plaπËa 1989-2000
11. Emisije toplogrednih plinov 1999

Tla
12. Raba tal in pokrovnost 1995 
13. Izvajanje nitratne direktive 2002 

Narava in biotska raznovrstnost
14. Razvoj zavarovanih obmoËij 1992-2002
15. Poπkodovanost gozdov in osutost dreves 1985, 1991-2001

Odpadki
16. Nastajanje komunalnih odpadkov 1995-1999
17. Nastajanje nevarnih odpadkov 1998-2001
18. Uvoz in izvoz nevarnih odpadkov 1995-2001

Integracija zahtev varstva okolja v sektorske politike 
Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov

19. Kmetijsko okoljski ukrepi 2001
20. Poraba sredstev za varstvo rastlin 1992-1999
21. Poraba mineralnih gnojil 1990-2000

Energetika
22. Poraba konËne energije 1990-1999
23. Proizvajanje elektrike iz obnovljivih energijskih virov 1990-1999

Promet
24. PovpreËna starost voznega parka 1995-2002
25. Vozni park, ki ustreza emisijskim standardom 1990-1999
26. NaËin prevoza v tovornem prometu 1995-2001

Zdravje prebivalstva
27. Kakovost pitne vode 1999-2001
28. Kakovost kopalnih voda 1996-2001

Financiranje in ekonomski inπtrumenti varstva okolja
29. Okoljske takse in druge dajatve za obremenjevanje okolja 1999-2001
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1. Raba vodnih virov
Indikator rabe vodnih virov v dræavi je doloËen kot razmerje med srednjo
celotno letno uporabljeno vodo in dolgoletnim povpreËjem razpoloælji-
ve vode. Opisuje, kako celotna potrebna koliËina vode vpliva (izvaja 
pritisk) na razpoloæljivo koliËino vode.

Velja naËelo, da mora biti potreba po vodi enaka odvzemom iz vodnih
virov. VeËina odvzete vode ni porabljene, ampak se po obdelavi ali na-
ravnem ËiπËenju vraËa v vodni krog in je na razpolago za ponovno rabo.
»e so potrebe glede na razpoloæljive vire prevelike, pride do prevelike-
ga izkoriπËanja vodnih virov.

Dolgoletno povpreËno koliËino razpoloæljive vode v dræavi dobimo iz
dolgoletnih srednjih koliËin padavin, ki jim odπtejemo dolgoletno pov-
preËno koliËino evapotranspiracije in priπtejemo dolgoletno srednjo ko-
liËino dotekajoËe vode v dræavo. Primerljiva je z dolgoletno povpreËno
koliËino odtekajoËe vode iz dræave, ki ji priπtejemo dolgoletno pov-
preËno koliËino porabljene vode, ki se ne vraËa v vodni krog na mesto
odvzema (izgube).

Uporabnike vode zdruæujemo v sektorje, ki so doloËeni glede na
naËin vodooskrbe in iz tega izhajajoËe evidence:

‡ javna vodooskrba (gospodinjstva in javne ustanove);
‡ kmetijstvo (namakanje);
‡ industrija (industrijski objekti, zdraviliπËa); 
‡ energetika (hladilna voda v termoelektrarnah in nuklearni elektrarni).
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Raba vodnih virov
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Slika 1-1
Indikator rabe vodnih virov v Sloveniji 

po sektorjih

Vir: Banka hidroloπkih podatkov, ARSO,
2002; Baza vodna povraËila, takse in 
koncesije, ARSO, 2002

Slika 1-2
Struktura rabe vode po sektorjih v Sloveniji

in Evropi

Vir: podatki za Slovenijo: Banka hidroloπkih
podatkov, ARSO, 2002; Baza vodna 
povraËila, takse in koncesije, ARSO, 2002;
podatki za Evropo: Water Exploitation, 
Indicator Fact Sheet. European Environment
Agency, 2002
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Cilji
Eden od namenov direktive o vodah je pospeπevati tak naËin rabe vo-
de, ki dolgoroËno πËiti razpoloæljive vodne vire. Potrebno je ravnovesje
med Ërpanjem in polnjenjem podzemne vode, konËni cilj pa je zagoto-
vitev dobrega stanja podzemne vode. Za uËinkovito rabo vode mora bi-
ti upoπtevana ekonomska analiza rabe vode na nivoju reËnih bazenov
(povodij). Prav tako morajo dræave Ëlanice upoπtevati naËelo povraËila
stroπkov javnim sluæbam, ki delujejo na podroËju voda, ter stroπkov var-
stva okolja in vodnih virov.

©esti okoljski akcijski program EU (2002-2012) je osredotoËen na
manjπo rabo surovin pri proizvodnji oz. zagotavljanju dobrin in uslug.
Ker med surovine priπtevamo tudi vodo, je treba vzpodbujati uËinkovi-
tejπo rabo vode po naËelu, da mora izdatnost prenesti porabo. Zato je
eden od ciljev odvzeti tolikπno koliËino vode iz vira, kot jo ta v daljπem
obdobju lahko prenese.

Ocena trenda
Za dosego tega cilja moramo ukrepe za uËinkovitejπo rabo vode v vseh
vejah gospodarstva izvajati tako na nacionalni kot tudi na regionalni in lo-
kalni ravni. Indikator rabe vode se v obravnavanem obdobju (1997-2001)
praktiËno ne spreminja, saj je razpoloæljive vode v Sloveniji v primerjavi z
uporabljeno veliko. Zaradi trenda, ki kaæe na zmanjπevanje razpoloæljivih
letnih koliËin vode in pojavljanje v letnih obdobjih neugodnih za rabo v
posameznih sektorjih (podnebne spremembe), se bodo indikatorji rabe
vode po posameznih sektorjih v prihodnjem obdobju poveËali. Po letno
uporabljeni vodi se med evropskimi dræavami Slovenija uvrπËa med
dræave z najmanjπo rabo vode.
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Okolje v Sloveniji 2002
Okoljski indikatorji
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Slika 1-3
Indikator rabe vodnih virov v Sloveniji 

in evropskih regijah

Vir: podatki za Slovenijo: Banka hidroloπkih
podatkov, ARSO, 2002; Baza vodna 

povraËila, takse in koncesije, ARSO, 2002;
podatki za Evropo: Water Exploitation, 

Indicator Fact Sheet. European Environment
Agency, 2002
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Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Dolgoletna povpreËna koliËina razpoloæljive vode (Q; v m3/s ) v 
obdobju 1961-2000 je za Slovenijo doloËena kot srednja vrednost letnih
koliËin Q = O + I

‡ O (odtok) je povpreËna letna koliËina vode, ki odteËe iz dræave (do-
loËi se s hidrometriËnimi meritvami in opazovanji na izbranih hidro-
loπkih profilih; za obmoËja, ki niso pokrita s hidroloπkimi profili
(okrog 10 % ozemlja dræave), se vrednosti ocenijo z upoπtevanjem
povrπine obmoËja in odtokom primerljivih hidroloπkih profilov);

‡ I (izguba) je povpreËna letna koliËina vode, ki v letnem ciklu ne od-
teËe iz dræave, ali se ne vrne v vodni krog na mesto odvzema in v
odtoku O ni upoπtevana.

Tako doloËena povpreËna letna koliËina razpoloæljive vode (Q) je za-
radi zanemarljivih izgub primerljiva z razpoloæljivo koliËino vode, ki jo
doloËimo po bilanËni metodi (Q = P(padavine) - E(evapotranspiracija) +
D(dotok v dræavo)).

Podatki o dolgoletni povpreËni koliËini razpoloæljive vode izhajajo iz
dræavnega monitoringa za meritve, opazovanje in doloËanje osnovnih
hidroloπkih parametrov (ARSO). Podatki o vodostajih se beleæijo konti-
nuirano (urne, dnevne vrednosti) in omogoËajo doloËanje urnih in dnev-
nih pretokov. HidrometriËne meritve v profilih se izvajajo v skladu z me-
dnarodnimi standardi okoli 6 krat letno; spremljajo se osnovni hidroloπki
parametri (koliËina vode, njena prostorska in Ëasovna razporeditev), vo-
dni reæim, opozarja se pred izjemnimi hidroloπkimi pojavi, itd. V skladu
z mednarodnimi hidroloπkimi standardi (WMO) in konkretnimi razmera-
mi pokrivajo vodomerne postaje okoli 18.000 km2 ozemlja dræave. V
povpreËju pokriva ena vodomerna postaja okoli 120 km2 ozemlja. Agre-
giranje podatkov za obmoËje dræave zahteva ocene za obmoËja, ki jih
vodomerne postaje ne zajamejo (pribliæno 1800 km2 oz. 10 % ozemlja
Slovenije).

Ocenjujemo, da podatki o pretokih lahko odstopajo od dejanskih
vrednosti za +/- 5 %. Slabost ocene podatka o povpreËni letni koliËini
razpoloæljive vode za dræavo kot celoto izhaja tudi iz tega, da vodomer-
ne postaje ne zajemajo vsega ozemlja in da zaradi tega za del ozemlja
koliËino le ocenimo. 

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

Podatki o pretokih se hranijo v Banki hidroloπkih podatkov (BHP) na
Agenciji RS za okolje kot srednji dnevni pretoki v kubiËnih metrih na se-
kundo (m3/s ). 

Podatki o uporabi vode izhajajo iz dveh virov: iz statistiËnih evidenc o
porabi vode za namakanje v Sloveniji StatistiËnega urada RS ter iz baze
Vodna povraËila, takse in koncesije (ARSO). Baza Vodna povraËila, takse
in koncesije nastaja na osnovi priglasitev osnov za izraËun vodnih povraËil
na osnovi Zakona o vodah (Ur. l. RS, πt. 67/02) in Uredbe o vodnih pov-
raËilih (Ur. l. RS, πt. 41/95, 84/97, 124/00, 110/01). Zavezanci so komunal-
na podjetja za oskrbo z vodo, industrijski objekti in naprave. Podatki v ba-
zi se nanaπajo na leta 1997 do 2001. Nova Uredba o vodnih povraËilih (Ur.
l. RS, πt. 100/02) zavezuje k priglasitvi tudi nekatere druge uporabnike vode.
Podatki za Evropo:
Raba vode po sektorjih je predstavljena za naslednje dræave: Avstrija,
Belgija, Bolgarija, Ciper, »eπka, Danska, Estonija, Finska, Francija,
GrËija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luxemburg, Madæarska, Mal-
ta, NemËija, Norveπka, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija,
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Slovaπka, Slovenija, ©panija, ©vedska, ©vica, Zdruæeno Kraljestvo (le An-
glija in Wales).

Evropske dræave (za katere so dosegljivi podatki) so uvrπËene v nasle-
dnje regije: 

‡ srednja Evropa: Avstrija, Belgija, Danska, NemËija, Irska, Luxem-
burg, Nizozemska, Zdruæeno Kraljestvo (le Anglija in Wales), 

‡ severna Evropa: Finska, Islandija, Norveπka, ©vedska, 
‡ juæna Evropa: Francija, GrËija, Italija, Portugalska, ©panija, 
‡ dræave kandidatke: »eπka, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaπka

in Slovenija
Podatki o koliËinah uporabljene vode po posameznih sektorjih po

posameznih dræavah v zadnjem letu, za katero so podatki na voljo, so
seπteti in primerjani s skupno koliËino 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 indikatorja,
so povzeti po Eurostatovi bazi New Cronos Database (Eurostat-OECD
JQ 2000), iz Podatkovnega skladiπËa EEA (stanje na dan 26.07.2002) ter
OECD Environmental Data Compendium, 1999. Zbrani so bili s pomoËjo
vpraπalnikov t.i. Joint Questionnaires (JQ 2000), ki jih Eurostat in OECD
posredujeta dræavam (dræavnim statistiËnim uradom) vsaki dve leti.
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2. »iπËenje odpadnih voda
Metodologijo razvrπËanja Ëistilnih naprav glede na tri stopnje ËiπËenja
(primarno, sekundarno, terciarno ËiπËenje) doloËa direktiva EU (Council
Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment ‡
UWWD). Metodologijo povzema tudi naπa Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih Ëistilnih naprav, Ur. l. RS, πt.
35/96 (Uredba »N) v svojem 3. odstavku 2. Ëlena.

V grobem metodologija doloËa, da je primarno ËiπËenje mehansko ozi-
roma kemiËno ËiπËenje, ki odstrani manjπi del organskih obremenitev in
del obremenitev z usedljivimi snovmi. Sekundarno ËiπËenje je v sploπnem
bioloπko ËiπËenje, ki odstrani preteæni del organskih obremenitev in del 
(20 % - 30 %) obremenitev s hranili. Terciarno ËiπËenje je ËiπËenje, ki poleg
organskih obremenitev odstrani preteæni del obremenitev s hranili.

Na diagramih (Slika 2-1 in Slika 2-2) so prikazani tudi podatki o
ËiπËenju komunalnih odpadnih vod na greznicah. Po PoroËilu o stanju
okolja iz leta 1996 se kar 45 % komunalnih odpadnih vod prebivalstva
pri nas Ëisti na greznicah. Tovrstno ËiπËenje pa lahko opredelimo kot pri-
marno ËiπËenje. KoliËina odpadne vode, ki se Ëisti na greznicah, je oce-
njena na 0,2 m3/dan na prebivalca.
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Slika 2-1
Deleæ prebivalcev Slovenije, katerih 

komunalne odpadne vode se Ëistijo na 

komunalnih ali skupnih Ëistilnih napravah

(»N) in greznicah ter ciljni deleæ, predviden

za leto 2005

Vir: Baza Komunalne in skupne Ëistilne 
naprave (ARSO), 2002; strokovna ocena

Slika 2-2
KoliËina ËiπËene odpadne vode na 

komunalnih ali skupnih Ëistilnih napravah 

in greznicah ter ciljna koliËina, postavljena

za leto 2005

Vir: Baza Komunalne in skupne Ëistilne 
naprave (ARSO), 2002; strokovna ocena
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Cilji
Cilji, ki jih æeli doseËi EU na podroËju ËiπËenja komunalnih odpadnih
vod, so doloËeni v UWWD. Slovenski pogajalci so v predpristopnih po-
gajanjih z EU na tem podroËju dosegli podaljπanje roka za izpolnitev teh
ciljev. To je predvsem posledica dejstva, da so za doseganje ciljev, ki jih
opredeljuje UWWD, pri nas potrebna velika finanËna sredstva in dovolj
Ëasa za izvedbo gradnje infrastrukture. 

Cilji na tem podroËju v Sloveniji so zapisani v uredbi »N, kjer je na-
tanËno doloËeno, do katerega leta bomo zgradili potrebne Ëistilne na-
prave na doloËenih aglomeracijah, in operacionalizirani v Odloku o ope-
rativnem programu odvodnje in ËiπËenja komunalnih odpadnih voda s
programom projektov vodooskrbe (Ur. l. RS, πt. 94/99). V tem dokumen-
tu je med drugim natanËno doloËeno, katere Ëistilne naprave bomo
zgradili/dogradili, v katerih rokih in koliko finanËnih sredstev bomo za to
potrebovali.

Ocena trenda
Operativni program se izvaja po predvidenem naËrtu. Za prikaz njegovih
uËinkov je na slikah 2-1 in 2-2 prikazano predvideno stanje na podroËju
ËiπËenja odpadnih vod v letu 2005, ko bo program æe deloma izveden.
Do takrat je predvidena izgradnja veËine velikih Ëistilnih naprav, zato se
bo tudi deleæ ËiπËenih odpadnih voda v primerjavi s sedanjim stanjem bi-
stveno poveËal. Po letu 2006 se bodo gradile le πe manjπe »N in ni
priËakovati bistvenega poveËanja deleæa ËiπËenih odpadnih voda.

Podatki in viri:
Podatki o koliËinah ËiπËene vode (razen podatkov o ËiπËenju na greznicah)
ter podatki o prebivalcih so povzeti iz poroËil o obratovalnem monitorin-
gu komunalnih in skupnih Ëistilnih naprav (monitoring »N). Obveznost
opravljanja monitoringa »N in oddaje poroËil o monitoringu je opredelje-
na v 24. Ëlenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaæevanja (Ur. l. RS, πt. 35/96). Oblika monitoringa »N
pa je opredeljena v Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monito-
ringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, πt. 35/96,
29/00, 106/01). Podatki se zbirajo v pisni in elektronski obliki. Obdelujejo
se v bazi Komunalne in skupne Ëistilne naprave na Agenciji RS za okolje.

Po PoroËilu o stanju okolja v Sloveniji 1996 je 45 % prebivalcev pri-
kljuËenih na greznice. Za oceno koliËine odpadne vode pri ËiπËenju pre-
ko greznic smo vzeli 0,2 m3/dan na PE (populacijsko enoto), tj. za
900.000 ljudi 65.700 *1000 m3/leto.
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3. Kakovost vodotokov
V Sloveniji vodotoke uvrπËamo v πtiri kakovostne razrede. Skupna oce-
na kakovosti je izdelana na podlagi osnovnih fizikalno-kemijskih analiz,
analiz teækih kovin (Hg, Zn,Cr, Pb, Cd, Ni, Cu), organskih mikropolutan-
tov, mikrobioloπkih in saprobioloπkih analiz (saprobni indeks). 

Na osnovi rezultatov naπtetih posameznih analiz se doloËi skupna oce-
na kakovosti povrπinskega vodotoka za vsako merilno mesto za do-
loËeno leto in ob upoπtevanju hidrometeoroloπkih razmer ob vzorËenjih.
Mejne vrednosti med kakovostnimi razredi za osnovne fizikalno-kemij-
ske, bakterioloπke in saprobioloπke parametre sta doloËala predpisa iz
leta 1976 in 1978: Uredba o klasifikaciji voda medrepubliπkih vodnih to-
kov, meddræavnih voda in voda obalnega morja Jugoslavije (Ur. l. SFRJ,
πt. 6/78) in Odlok o maksimalno dopustnih koncentracijah radionuklidov
in nevarnih snovi v medrepubliπkih vodnih tokovih, meddræavnih vodah
in vodah obalnega morja Jugoslavije (Ur. l. SFRJ, πt. 8/78). Za teæke ko-
vine in organske toksiËne substance smo za razvrstitev v 1. oziroma 2. ka-
kovostni razred, ki je v uredbi definiran kot pitna voda, upoπtevali tudi
predpise za pitno vodo: Pravilnik o higienski neoporeËnosti pitne vode
in spremembe oz. dopolnitve (Ur. l. RS, πt. 46/97, 52/97, 54/98, 7/2000),
za ostale mejne vrednosti pa tuje predpise, predvsem direktive
75/440/EGS (direktiva Sveta EU o kakovosti povrπinskih voda za oskrbo
s pitno vodo), 80/778/EGS (direktiva Sveta EU o kakovosti pitne vode),
nemπki pravilnik za povrπinske vodotoke Allgemeine Güteanforderungen
für Fliessgewässer (AGA) ter priporoËila Svetovne zdravstvene organiza-
cije (WHO ‡ priporoËila za kakovost pitne vode; poroËilo skupine za pe-
sticide, Italija, junij, 1990).

Cilji
Cilj okvirne direktive o vodah (2000/60/ES), ki jo bomo morali v celoti
izvajati tudi v Sloveniji, je zagotoviti dobro stanje vseh teles povrπinske
vode do leta 2015. 

Za oceno stanja kakovosti v skladu z Okvirno vodno smernico bodo
upoπtevani bioloπki, fizikalno-kemijski in hidromorfoloπki parametri.

Ocena trenda
Deleæ zajemnih mest, uvrπËenih v posamezne kakovostne razrede v Slo-
veniji v obdobju 1992-2000, je prikazan na Sliki 3-1. V prvi kakovostni
razred so uvrπËeni neonesnaæeni povrπinski vodotoki, katerih voda je ob
morebitni dezinfekciji primerna za pitje. Temu kriteriju ustreza pribliæno
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razredu

Vir: Enotna baza podatkov monitoringa 
kakovosti voda, ARSO, 2002
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1 % zajemnih mest v Sloveniji, med katerimi so obËasno Kamniπka Bi-
strica na izviru, Koritnica Kal in SoËa v Trenti. 

Meja med dobrim in slabim kakovostnim stanjem je meja med 2. in
2-3. kakovostnim razredom. V letih od 1992 do 2000 se je kakovost iz-
boljπevala. Zaradi manj moËno onesnaæenih vodotokov je veËji deleæ za-
jemnih mest, uvrπËenih v 2. kakovostni razred, na raËun zmanjπanja
moËno onesnaæenih vodotokov. Deleæ povrπinskih vodotokov, uvrπËenih
v 4. kakovostni razred, se zadnja πtiri leta ne spreminja in znaπa okrog 
5 % zajemnih mest.

TekoËe vode v Sloveniji oblikujejo zelo gosto reËno mreæo, saj znaπa
njena gostota v povpreËju kar 1,33 km/km2. Zaradi moËne razgibanosti
Slovenije in njene kamninske sestave so vodotoki kratki. Od skupne
dolæine 28.398 km reËne mreæe je kar 15.656 km (okoli 55 %) rek ali ka-
nalov, ki so obËasno brez vode. Le 46 vodotokov je daljπih od 25 km,
kar znaπa le 22 % celotnega omreæja. Daljπe od 100 km so le Sava, Dra-
va, Kolpa in Savinja.

Podatki in viri:
Dræavni monitoring kakovosti povrπinskih vodotokov je vzpostavljen na
rekah, katerih povpreËni pretok je veËji od 1 m3/s. Dolæina povrπinskih
vodotokov, kjer se izvaja monitoring, znaπa 2.141 km. Deleæ vodotokov,
kjer se izvaja monitoring, izraËunan glede na skupno dolæino vseh vodo-
tokov v Sloveniji, znaπa zaradi velikega deleæa nestalnih vodotokov le
7,5 %. Glede na skupno dolæino vodotokov, πirπih od 5 m, pa znaπa de-
leæ vodotokov, kjer se izvaja monitoring, 96 %.

Podatki iz analiz vzorcev se zbirajo in obdelujejo v Enotni bazi podat-
kov monitoringa kakovosti voda na Agenciji RS za okolje.
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4. Nitrati v podzemni vodi
Onesnaæenost podzemne vode z nitrati prikazujemo z deleæem merilnih
mest na vodonosnikih z medzrnsko in kraπko-razpoklinsko poroznostjo,
kjer je bila mejna vrednost koncentracij NO3 preseæena vedno, obËasno
ali nikoli. Na vsakem merilnem mestu sta bila v letu 2000 odvzeta in
analizirana dva vzorca, razen na izviru Riæane, kjer je bilo odvzetih in
analiziranih veË vzorcev. Mejna vrednost koncentracije NO3 v podzemni
vodi v Sloveniji je doloËena v Uredbi o kakovosti podzemne vode (Ur. l.
RS, πt. 11/02) in znaπa 25 mg NO3/l. Pri indikatorjih je bila zaradi primer-
jave z evropskimi dræavami upoπtevana mejna vrednost za pitno vodo
50 mg NO3/l (98/83/ES in Ur. l. RS, πt. 7/00).
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Slika 4-1
Pogostost preseganja mejne vrednosti za 

nitrate (50 mg NO3/l) v osmih vodonosnikih

Slovenije v letu 2000 (πtevilke v oklepajih

pomenijo πtevilo merilnih mest na 

posameznem vodonosniku)

Vir: Enotna baza podatkov monitoringa 
kakovosti voda (ARSO), 2002

Slika 4-2
Pogostost preseganja mejne vrednosti za 

nitrate ‡ primerjava Slovenije z nekaterimi

evropskimi dræavami

Vir: Enotna baza podatkov monitoringa 
kakovosti voda (ARSO), 2002; Nitrates 
in Groundwater, Indicator Fact Sheet, 
European Environment Agency, 2002
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Cilji
NPVO predvideva zaustavitev onesnaæevanja podzemnih voda z nitrati.
To podroËje ureja Uredba o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, πt.
11/02), posredno pa se nanj nanaπa tudi Pravilnik o zdravstveni ustre-
znosti pitne vode (Ur. l. RS, πt. 46/97, 54/98 in 7/00). Smernice EU na
tem podroËju podaja direktiva o pitni vodi (98/83/ES).

Ocena trenda
Mejna vrednost koncentracije nitratov v podzemni vodi je bila leta 2000
preseæena predvsem v severovzhodni Sloveniji (Mursko in Prekmursko
polje ter Sp. Savinjska dolina in dolina Bolske). Na Prekmurskem polju,
v Spodnji Savinjski dolini, na Ljubljanskem in Krπkem polju je v obdobju 
1993-2000 ugotovljeno zniæevanje vsebnosti nitratov.

Po podatkih Evropske agencije za okolje je po πtevilu obdelanih vo-
donosnikov in po rezultatih (odstotni deleæ pogostosti preseganja in
trendi) stanje podzemnih voda glede na koncentracije nitratov v Slove-
niji primerljivo s stanjem v Avstriji. Po teh podatkih, katerih primerljivost
je omejena zaradi premalo natanËno doloËene metodologije izbire vo-
donosnikov in neenakega πtevila obdelanih vodonosnikov, je pogostost
preseganja mejne vrednosti za nitrate viπja le v NemËiji, ©paniji in Slo-
vaπki. Druge dræave imajo z nitrati manj obremenjene vodonosnike. Dol-
goroËna gibanja v Sloveniji so primerljiva z avstrijskimi in ugodnejπa kot
v veËini drugih evropskih dræav. 
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Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Kakovost podzemne vode v Sloveniji se spremlja v okviru dræavnega moni-
toringa. Spremlja se onesnaæenje plitvih aluvialnih vodonosnikov in kraπko-
razpoklinskih vodonosnikov. Celotna mreæa dræavnega monitoringa na alu-
vialnih vodonosnikih obsega 84 merilnih mest. Objekti merilne mreæe so
vodnjaki na ËrpaliπËih pitne vode (19 %), industrijski vodnjaki (5 %) in objek-
ti za spremljanje kakovostnega (20 %) in koliËinskega stanja podzemne vo-
de (vrtine, piezometri in vodnjaki). V 56 % so objekti skupni tako za sprem-
ljanje kakovostnega kot koliËinskega stanja, na pribliæno 20 % objektov pa
poteka le spremljanje kakovosti. Za prikaz indikatorja je bilo upoπtevanih 40
merilnih mest (vodnjaki, vrtine, kraπki izvir) na 8 vodonosnikih (7 vodonosni-
kov z medzrnsko poroznostjo in kraπko-razpoklinski vodonosnik), kjer sta bi-
la v letu 2000 odvzeta po 2 vzorca. Izbrani vodonosniki so tisti, ki so bili
vkljuËeni v poroËilo Evropski agenciji za okolje in vkljuËeni v evropsko zbir-
ko podatkov EUROWATERNET.

Rezultati analiz vzorcev se hranijo v Enotni bazi podatkov monitorin-
ga kakovosti voda na Agenciji RS za okolje. 
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je Nitrates in Groundwater, Indicator Fact Sheet, Europe-
an Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, uporabljeni v podatkov-
nem listu, izhajajo iz zbirke podatkov EUROWATERNET-Groundwater in
2001. Kakπna je bila metodologija izbora aluvijalnih vodonosnikov v Ev-
ropi na osnovi podatkov ni bilo mogoËe ugotoviti. Primerjava Slovenije
z drugimi dræavami Evrope je zato nezanesljiva.
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5. Pesticidi v podzemni vodi
Onesnaæenost podzemne vode s pesticidi prikazujemo z deleæem me-
rilnih mest na vodonosnikih z medzrnsko in kraπko-razpoklinsko poro-
znostjo, kjer je bila mejna vrednost koncentracije posameznega pestici-
da ali vsote pesticidov preseæena vedno, obËasno ali nikoli. Na vsakem
merilnem mestu sta bila v letu 2000 odvzeta in analizirana dva vzorca.
Mejna vrednost koncentracij pesticidov v podzemni vodi v Sloveniji, do-
loËena v Uredbi o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, πt. 11/02), znaπa
za posamezne pesticide 0,06 µg/l, za atrazin in desetil-atrazin 0,1 µg/l,
za vsoto pesticidov pa 0,5 µg/l. Pri indikatorjih je bila zaradi primerjave
z evropskimi dræavami za vse posamezne pesticide upoπtevana mejna
vrednost za pitno vodo 0,1 µg/l (98/83/ES in Ur. l. RS, πt. 7/00).
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Slika 5-1
Pogostost preseganja mejne vrednosti 

za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) v osmih 

vodonosnikih Slovenije v letu 2000 (πtevilke

v oklepajih pomenijo πtevilo merilnih mest

na posameznem vodonosniku)

Vir: Enotna baza podatkov monitoringa 
kakovosti voda (ARSO), 2002

Slika 5-2
Deleæ merilnih mest, kjer je koncentracija

posameznega pesticida v letu 2000 presegla

0,1 µg/l, vsota pesticidov pa 0,5 µg/l

Vir: Enotna baza podatkov monitoringa 
kakovosti voda (ARSO), 2002

Slika 5-3
Deleæ merilnih mest, kjer je koncentracija

posameznega pesticida v letu 2000 presegla

0,1 µg/l, vsota pesticidov pa 0,5 µg/l ‡ 

primerjava z Evropo

Vir: Enotna baza podatkov monitoringa 
kakovosti voda (ARSO), 2002
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Cilji
NPVO predvideva zaustavitev onesnaæevanja podzemnih voda s pesti-
cidi. Zakonsko osnovo za doseganje tega cilja predstavljajo: Uredba o
kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, πt. 11/02), Uredba o doloËanju sta-
tusa zaradi fitofarmacevtskih sredstev ogroæenega obmoËja vodonosni-
kov in njihovih hidrografskih zaledij in o ukrepih celovite sanacije (Ur. l.
RS, πt. 97/02), Odlok o obmoËjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih
zaledjih, ogroæenih zaradi fitofarmacevtskih sredtev (Ur. l. RS, πt. 97/02),
Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, πt. 46/97, 54/98
in 7/00) in direktiva EU o pitni vodi (98/83/ES).

Ocena trenda
Mejne vrednosti za vsoto pesticidov so bile leta 2000 preseæene na
Murskem in Prekmurskem polju ter v Spodnji Savinjski dolini in dolini
Bolske. Najviπji deleæ preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih je
ugotovljen za atrazin in njegov metabolit desetil-atrazin. Na Prekmur-
skem in Krπkem polju je v obdobju 1993-2000 ugotovljen trend zniæeva-
nja vsebnosti vsote pesticidov, na drugih vodonosnikih trenda ni bilo
mogoËe doloËiti. Po teh podatkih, katerih primerljivost je omejena za-
radi premalo natanËno doloËene metodologije izbire vodonosnikov, je
na izbranih vodonosnikih v Sloveniji deleæ merilnih mest, na katerih atra-
zin in desetilatrazin presegata mejno vrednost 0,1 µg/l, mnogo veËji,
kot je po podatkih Evropske agencije za okolje povpreËje v Evropi (atra-
zin: EU ‡ 7 %, SLO ‡ 30 %; desetil-atrazin: EU ‡ 2 %, SLO ‡ 38 %), de-
leæ mest, kjer je preseæen simazin, pa je v Sloveniji nekoliko niæji (EU ‡
0,2 %, SLO ‡ 0 %). Alaklor tako v Sloveniji kot v Evropi ni bil preseæen
na nobenem mestu.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Kakovost podzemne vode v Sloveniji se spremlja v okviru dræavnega
monitoringa. Spremlja se onesnaæenje plitvih aluvialnih vodonosnikov in
kraπko-razpoklinskih vodonosnikov. Celotna mreæa dræavnega monito-
ringa na aluvialnih vodonosnikih obsega 84 merilnih mest. Objekti me-
rilne mreæe so vodnjaki na ËrpaliπËih pitne vode (19 %), industrijski 
vodnjaki (5 %) in objekti za spremljanje kakovostnega (20 %) in koliËin-
skega stanja podzemne vode (vrtine, piezometri in vodnjaki). V 56 % so
objekti skupni tako za spremljanje kakovostnega kot koliËinskega stanja,
na pribliæno 20 % objektov pa poteka le spremljanje kakovosti. Za pri-
kaz indikatorja je bilo upoπtevanih 40 merilnih mest (vodnjaki, vrtine,
kraπki izvir) na 8 vodonosnikih (7 vodonosnikov z medzrnsko porozno-
stjo in kraπko-razpoklinski vodonosnik), kjer sta bila v letu 2000 odvzeta
po dva vzorca. Izbrani vodonosniki so tisti, ki so bili vkljuËeni v poroËilo
Evropski agenciji za okolje in vkljuËeni v evropsko zbirko podatkov EU-
ROWATERNET.

Rezultati analiz vzorcev se hranijo v Enotni bazi podatkov monitorin-
ga kakovosti voda na Agenciji RS za okolje.
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je Pesticides in Groundwater, Indicator Fact Sheet, Euro-
pean Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, uporabljeni v podat-
kovnem listu, izhajajo iz zbirke podatkov EUROWATERNET-Groundwa-
ter in 2001. Kakπna je bila metodologija izbora aluvialnih vodonosnikov
v Evropi na osnovi podatkov ni bilo mogoËe ugotoviti. Primerjava Slo-
venije z drugimi dræavami Evrope je zato nezanesljiva.
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6. Emisije æveplovega dioksida (SO2)
Indikator predstavlja skupne emisije SO2 v Sloveniji, razdeljene glede
na glavne kategorije virov (sektorje). IzraËunane so po metodologiji za
izdelavo Dræavnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORI-
NAIR.
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Slika 6-1
Trendi emisij SO2 za Slovenijo in 2010 

ciljna vrednost

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002

Slika 6-2
Emisije SO2 za Slovenijo, razdeljene 

po sektorjih, v letu 1999

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002

Slika 6-3
Spremembe emisij SO2 po posameznih 

sektorjih v obdobju 1990-1999

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002
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Emisije æveplovega dioksida (S02)
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Slika 6-4
Prispevek posameznih sektorjev k 

spremembam emisij SO2 v obdobju 

1990-1999

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002

Slika 6-5
Spremembe emisij SO2 od leta 1990 

v primerjavi s ciljno vrednostjo NECD

Vir: Total EEA18 SOx emissions, Indicator
fact sheet. European Environment Agency,
2002; Dræavne emisijske evidence, ARSO,
2002

Slika 6-6
Indikatorji za pribliæevanje ciljni vrednosti 

iz NECD za leto 2010 

Vir: Total EEA18 SOx emissions, Indicator
fact sheet. European Environment Agency,
2002; Dræavne emisijske evidence, ARSO,
2002
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Cilji
Cilj je zmanjπevanje emisij SO2 do ciljne vrednosti 27 kt, kot to zahte-
vata Protokol o zmanjπanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega
ozona ter direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak
za doloËene snovi (NECD).

Ocena trenda
Emisije SO2 v Sloveniji so se zmanjπale za 47 % glede na leto 1990. To
zmanjπanje gre pripisati zaËetku obratovanja razævepljevalne naprave na
bloku 4 TE ©oπtanj in uvajanju zemeljskega plina in tekoËih goriv z niæjim
deleæem ævepla.

Emisije SO2 v letu 1999 so za 8 % niæje od predvidene ciljne tirnice,
ki vodi k ciljni vrednosti emisij za Slovenijo (27 kt), kot to zahtevata Pro-
tokol h konvenciji CLRTAP o zmanjπevanju zakisljevanja, evtrofikacije in
prizemnega ozona iz leta 1999 ter direktiva 2001/81/ES o zgornji meji
nacionalnih emisij v zrak za doloËene snovi (NECD).

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Podatki so povzeti iz baze Dræavne emisijske evidence. Baza, ki jo vodi-
jo na Agenciji RS za okolje, je vzpostavljena na podlagi ocen emisij, do-
bljenih iz statistiËnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvo-
dnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev. 
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je Total EEA18 SOx emissions, Indicator fact sheet. Euro-
pean Environment Agency, 2002.

Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu indikatorja,
so povzeti po uradnih poroËilih dræav po Konvenciji o onesnaæevanju
zraka na velike razdalje (UNECE/CLRTAP/EMEP).
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7. Emisije duπikovih oksidov
Indikator predstavlja skupne emisije NOx v Sloveniji, razdeljene glede
na glavne kategorije virov (sektorjev). IzraËunane so po metodologiji za
izdelavo Dræavnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORI-
NAIR.
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Slika 7-1
Trendi emisij NOx za Slovenijo in 2010 ciljna

vrednost

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002

Slika 7-2
Emisije NOx za Slovenijo, razdeljene 

po sektorjih, v letu 1999

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002

Slika 7-3
Spremembe emisij NOx po posameznih 

sektorjih v obdobju 1990-1999

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002
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Slika 7-4
Prispevek posameznega sektorja 

k spremembam emisij NOx v obdobju 

1990-1999

Vir: Dræavne emisijske evidence, ARSO, 2002

Slika 7-5
Spremembe emisij NOx iz leta 1990 

v primerjavi z NECD ciljno vrednostjo

Vir: Total EEA18 NOx emissions, Indicator
fact sheet. European Environment Agency,
2002; Dræavne emisijske evidence, ARSO,

2002

Slika 7-6
Indikatorji za pribliæevanje ciljni vrednosti 

iz NECD za leto 2010

Vir: Total EEA18 NOx emissions, Indicator
fact sheet. European Environment Agency,
2002; Dræavne emisijske evidence, ARSO,

2002
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Cilji
Glavni cilj je zmanjπevanje emisij NOx do ciljne vrednosti 45 kt, kot to
zahtevata Protokol o zmanjπanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemne-
ga ozona in direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak
za doloËene snovi (NECD).

Ocena trenda
Emisije NOx v Sloveniji so se v letu 1999 zmanjπale za pribliæno 8 % gle-
de na leto 1990. To zmanjπanje je posledica poveËevanja deleæa vozil s
katalizatorjem.

Emisije NOx so bile v letu 1999 malo nad predvideno ciljno tirnico, ki
vodi k ciljni vrednosti emisij za Slovenijo (45 kt), kot to zahtevata Proto-
kol h konvenciji CLRTAP o zmanjπevanju zakisljevanja, evtrofikacije in
prizemnega ozona z leta 1999 ter direktiva 2001/81/ES o nacionalnih
zgornjih mejah emisij v zrak za doloËene snovi.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Podatki so povzeti iz baze Dræavne emisijske evidence. Baza, ki jo vodi-
jo na Agenciji RS za okolje, je vzpostavljena na podlagi ocen emisij, do-
bljenih iz statistiËnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvo-
dnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev. 
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je Total EEA18 NOx emissions, Indicator fact sheet. Euro-
pean Environment Agency, 2002.

Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu indikatorja,
so povzeti po uradnih poroËilih dræav po Konvenciji o onesnaæevanju
zraka na velike razdalje (UNECE/CLRTAP/EMEP).
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8. Pogostost prekoraËitev mejnih vrednosti 
koncentracije æveplovega dioksida

Indikator prikazuje pogostost prekoraËitev mejnih vrednosti povpreËne
dnevne koncentracije æveplovega dioksida (SO2), ki presegajo 125 µg/m3.

Cilji
Naπa zakonodaja je v uredbi o æveplovem dioksidu, duπikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku povzela doloËila direktive EU
1999/30/ES, ki doloËa, da sme povpreËna dnevna koncentracija SO2
preseËi vrednost 125 µg/m3 najveË trikrat v koledarskem letu. Naπ cilj je
zagotoviti, da bodo zahteve te uredbe izpolnjene.

Ocena trenda
Iz slike 8-1 je razvidno, da smo na urbanih obmoËjih æe dosegli zahteva-
ne norme. Izjema je ©oπtanj, kjer je merilno mesto pod vplivom emisij iz
TE ©oπtanj in so prekoraËitve postavljene mejne vrednosti preveËkrat
preseæene. Tudi ta problem se reπuje, saj so v TE ©oπtanj na blokih 4 in
5 zgradili razævepljevalni napravi, ki æe obratujeta. V sanacijskem progra-
mu je predvidena prikljuËitev blokov 1, 2 in 3 na delujoËi napravi. Ta de-
la æe potekajo. V EU kaæe obravnavani indikator trend upadanja.

Podatki in viri: 
Podatki za Slovenijo so vzeti iz Baze podatkov avtomatskih meritev kakovosti
zraka (ANAS), Urada za monitoring, Agencije RS za okolje. Aæuriranje baze
poteka meseËno, podatki so dokonËno na voljo πele po letnem pregledu.
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Slika 8-1
Izpostavljenost urbanega prebivalstva v 

Sloveniji (frekvenËna porazdelitev razredov

izpostavljenosti) povpreËni dnevni 

koncentraciji SO2, ki presega 125 µg/m3

Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev 
kakovosti zraka (ANAS), ARSO, 2002

Slika 8-2
©tevilo dni s preseæeno mejno povpreËno

dnevno koncentracijo SO2 125 µg/m3

Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev 
kakovosti zraka (ANAS), ARSO, 2002
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9. Pogostost prekoraËitev mejnih vrednosti 
koncentracije ozona

Indikator prikazuje pogostost prekoraËitev mejne vrednosti 8-urne kon-
centracije ozona, ki presega 110 µg/m3.

Cilji
Naπa zakonodaja je v predlogu uredbe o ozonu v zunanjem zraku po-
vzela doloËila direktive EU 2002/3/ES. Po tej direktivi je ciljna vrednost
za varovanje zdravja ljudi do leta 2010 doloËena tako, da vrednost 120
µg/m3 ne sme biti preseæena veË kot 25 dni v koledarskem letu,
izraËunano kot povpreËje v obdobju treh let 120 µg/m3. Naπ cilj je za-
gotoviti, da bodo zahteve te uredbe izpolnjene.

Ocena trenda
Meritve niso ves Ëas potekale na vseh merilnih mestih. Na koncentraci-
je ozona moËno vpliva vreme v poletnih mesecih, saj ob stabilnem
sonËnem vremenu nastajajo visoke koncentracije. Iz obstojeËih podat-
kov prikaz trenda πe ni mogoË. Tudi v sosednjih dræavah so razmere po-
dobne. EU je z direktivo o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak do leta
2010 omejila emisije predhodnikov ozona za vsako dræavo posebej. S
tem ukrepom se bodo koncentracije ozona pri nas in v Evropi zniæale. 

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo so vzeti iz Baze podatkov avtomatskih meritev kakovo-
sti zraka (ANAS), Urada za monitoring, Agencije RS za okolje. Aæuriranje ba-
ze poteka meseËno, podatki so dokonËno na voljo πele po letnem pregledu.
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Slika 9-1
Izpostavljenost urbanega prebivalstva 

v Sloveniji (frekvenËna porazdelitev razredov

izpostavljenosti) 8-urni koncentraciji ozona,

ki presegajo 110 µg/m3

Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev 
kakovosti zraka (ANAS), ARSO, 2002

Slika 9-2
©tevilo 8-urnih intervalov s preseæeno 

koncentracijo ozona 110 µg/m3

Vir: Baza podatkov avtomatskih meritev 
kakovosti zraka (ANAS), ARSO, 2002
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10. Poraba snovi, ki povzroËajo tanjπanje 
ozonskega plaπËa

Indikator prikazuje napredek v opuπËanju ozonu πkodljivih snovi. Kaæe
koliËino porabljenih ozonu πkodljivih snovi po posameznih vrstah teh
snovi, izraæenih v obliki preraËunane vrednosti glede na dejavnik πkodlji-
vosti (ODP v tonah) v Ëasovnem obdobju.

Cilji
Cilje na tem podroËju doloËajo NPVO in mednarodni predpisi na tem
podroËju. Tako Dunajska konvencija in Montrealski protokol podajata
osnovne smernice pri ravnanju s snovmi, ki povzroËajo tanjπanje ozon-
skega plaπËa.

Eden od ciljev Nacionalnega programa varstva okolja je prepoved iz-
puπËanja ozonu πkodljivih snovi v zrak in uvedba regeneracije. Program
predvideva uveljavitev sprejetih predpisov. Sprejete mednarodne obve-
znosti predvidevajo uskladitev strategij v energetiki, industriji, prometu,
kmetijstvu in gozdarstvu ter na podroËju ravnanja z odpadki s strategi-
jo varstva zraka in programom za zmanjπevanje emisij toplogrednih pli-
nov. Na podroËju uveljavljanja zakonodaje je bila sprejeta odredba o
ravnanju s snovmi, ki povzroËajo tanjπanje ozonske plasti.

Ocena trenda
Tanjπanje ozonske plasti v stratosferi je posledica πkodljivega delovanja
vrste snovi, ki se emitirajo v zrak, predvsem CFC, halonov, metil klorofor-
ma, ogljikovega tetraklorida, HCFC, metilklorida in metilbromida. Za kar
75 % emisij teh plinov je odgovoren Ëlovek. Ker so ti plini v opremi za
hlajenje, klimatizacijo, sistemih za zaπËito pred poæari in gasilnih apara-
tih, pride do emisij tudi po veË letih uporabe. Plini potujejo ob nenadzo-
rovanem izpustu iz naprav in izdelkov do zgornjih plasti ozraËja in se tam
zadræujejo tudi po veË desetletij. Vsebujejo klorove in bromove atome,
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Slika 10-1
Prodaja ozonu πkodljivih snovi na trgu EU

(EEA 18)

Vir: Consumption of ozone depleting 
substances. Indicator Fact Sheet. European

Environment Agency, 2002

Slika 10-2
Poraba ozonu πkodljivih snovi v Sloveniji

Vir: Podatkovna baza za snovi, ki povzroËajo
tanjπanje ozonskega plaπËa, ARSO, 2002

(podatki za obdobje 1997-2000); evidenca
GZS (za leto 1989); StatistiËni letopis RS, 
StatistiËni urad RS (podatki za leto 1995)

Oznake podatkov:
CFC = klorofluoroogljikovodik; 

CTC = ogljikov tetraklorid; 
MCF = 1,1,1-trikloroetan; 

HCFC = delno halogenirani 
klorofluoroogljikovodik; 

drugi HCFC ‡ npr. HCFC 141b, HCFC 142b
“skupaj” pomeni koliËine snovi, preraËunane
z ODP (ozone depleting potential = dejavnik

πkodljivosti) za posamezne snovi, doloËen 
v Montrealskem protokolu
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ki reagirajo z molekulami ozona in jih s tem uniËujejo. Vse snovi niso ena-
ko πkodljive ozonu, njihov uËinek na tanjπanje ozonske plasti merimo z
dejavnikom πkodljivosti ODP (angleπka kratica za ozone depleting po-
tential).

Slovenija ne proizvaja ozonu πkodljivih snovi, veljaven predpis pa od
zaËetka leta 1998 ureja prepovedi in omejitve glede ravnanja z ozonu
πkodljivimi snovmi pri proizvodnji, uvozu, izvozu, dajanju v promet in
uporabi snovi in izdelkov, ki vsebujejo snovi, katerih emisija v zrak po-
vzroËa tanjπanje ozonskega plaπËa. 

Poraba ozonu πkodljivih snovi se povsod po svetu moËno zmanjπuje,
kar je posledica tako mednarodnih dogovorov kot tudi individualnega
odnosa posameznih dræav. Podobno opuπËanje je znaËilno tudi za Slo-
venijo.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Na podlagi letnih poroËil zavezancev po Odredbi o ravnanju s snovmi,
ki povzroËajo tanjπanje ozonskega plaπËa (Ur. l. RS, πt. 80/97, 41/01), se
na Agenciji RS za okolje vodi podatkovna baza. Zavezanci so stranke, ki
so pridobile odloËbo za letni uvoz ter obenem dovoljenje za vsakokra-
tni uvoz snovi. Vsako leto so dolæne poroËati MOPE, Agenciji RS za oko-
lje, o dejanski porabi snovi za preteklo leto. Podatki temeljijo na po-
roËanju strank, zato je navzkriæno preverjanje z drugimi pristojnimi orga-
ni (carina) in podatki inπpekcijskih sluæb koristno za potrditev toËnosti
podatkov. Z obdelavo podatkov dobimo primerni pregled za primerja-
vo med pristojnimi organi in osnovo za poroËanje UNEPu po doloËbah
Montrealskga protokola. Podatki so lahko agregirani po vrstah porablje-
nih ozonu πkodljivih snovi (dovoljenja in poroËila) in preraËunani v tone
ODP (preraËunana koliËina glede na dejavnik πkodljivosti). 

Podatki za leto 1989 so iz evidence GZS (PSO 1995) ‡ ni podatkov za
posamezne snovi, samo za skupno koliËino CFC, MCF in HCFC. Za leto
1995 so podatki povzeti iz StatistiËnega letopisa RS (StatistiËni urad RS).
Za obdobje 1997-2000 izhajajo podatki iz letnih poroËil UNEPa, ki so jih
pripravili na Agenciji RS za okolje. 
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je Consumption of ozone depleting substances. Indicator
fact sheet. European Environment Agency, 2002.
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11. Emisije toplogrednih plinov
Indikator predstavlja letne emisije toplogrednih plinov iz dodatka A
Kjotskega protokola (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) po posameznih
plinih oz. skupinah plinov (HFC, PFC) ter sumarno v enotah CO2 ekviva-
lenta po posameznih sektorjih po IPCC metodologiji in za vse sektorje
skupaj, na prebivalca in na km2.

Cilji
Cilj je spremljati trende emisij ter jih primerjati z drugimi dræavami in z
EU, ugotavljati uËinkovitost ukrepov za zmanjπevanje emisij in s tem us-
peπnost zmanjπevanja emisij v skladu z obveznostmi iz Kjotskega proto-
kola, izpolnjevati obveznosti poroËanja do okvirne konvencije Zdruæenih
narodov o spremembi podnebja ter do Kjotskega protokola, ko/Ëe bo
postal veljaven, in v skladu z odloËbo Sveta EU 93/389/EGS, dopolnje-
no z odloËbo 1999/296/ES.

Ocena trenda
Globalno segrevanje je posledica naravnih vzrokov in Ëlovekovih dejav-
nosti. Kaæe, da bo veËina priËakovanih posledic tega fenomena za Ëlo-
veπtvo in naravne ekosisteme neugoda, zato si je mednarodna skupnost
v zadnjih letih zaËela prizadevati, da bi te posledice prepreËila ali vsaj
omilila. Ker na naravne vzroke ne moremo vplivati, se moramo osredo-
toËiti na Ëlovekove dejavnosti, ki povzroËajo globalno segrevanje, to pa
so tiste, ki imajo za posledico emisije toplogrednih plinov. Najpomem-
bnejπi toplogredni plin je vodna para, vendar nanjo ljudje nimamo zna-
tnejπega vpliva. Velik vpliv pa imamo na druge toplogredne pline, pre-
dvsem na ogljikov dioksid, ki nastaja zlasti pri gorenju fosilnih goriv pri
proizvodnji energije.

Koncentracija toplogrednih plinov v ozraËju naraπËa od zaËetka indu-
strijske revolucije; koncentracija ogljikovega dioksida je v tem Ëasu na-
rasla za pribliæno 30 %. Tudi projekcije teh emisij v prihodnjih desetletjih
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Slika 11-1
Emisije neposrednih toplogrednih plinov

(CO2, CH4, N2O, CF4, C2F6, HFC, SF6 ‡ 

ekvivalentov CO2) po sektorjih 

onesnaæevanja leta 1999

Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov 
za leto 1986 ter obdobje 1990-1996, 

obdelava: dr. Janko Seljak, 2002

Slika 11-2
Indeks emisij toplogrednih plinov glede 

na zastavljen cilj za obdobje 2008-2012 

(Slovenija ‡ 8 % zmanjπanje glede na 

vrednost leta 1986, EU ‡ 8% glede 

na leto 1990)

Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov 
za leto 1986 ter obdobje 1990-1996, Total 

EU greenhouse gas emissions, Indicator Fact
Sheet, European Environment Agency, 2002
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kaæejo na njihovo naraπËanje, predvsem v dræavah v razvoju, kjer so zdaj
na prebivalca v povpreËju πe razmeroma nizke. Da bi naraπËanje emisij
ustavili in jih sËasoma tudi zniæali, je mednarodna skupnost na Svetov-
nem vrhu v Riu de Janeiru leta 1992 sprejela okvirno konvencijo ZN o
podnebnih spremembah, leta 1997 pa v Kjotu na Japonskem protokol
k tej konvenciji, ki industrializiranim dræavam nalaga zmanjπanje emisij
toplogrednih plinov. Konvencijo je Slovenija ratificirala leta 1995, proto-
kol pa leta 2002. »e bo protokol postal veljaven (ko ga bo ratificiralo
dovolj industrializiranih dræav), bo predstavljal prvi korak v smeri global-
nega zmanjπevanja emisij toplogrednih plinov, vendar bodo potrebni
tudi nadaljnji, da se bo trend globalnega segrevanja in spremljajoËih
negativnih pojavov upoËasnil in sËasoma zaustavil.

Slovenija prispeva zelo majhen deleæ h globalnim emisijam toplogre-
dnih plinov (ok. 0,1 %). Kljub temu pa je sprejela obveznost, da bo pri-
pomogla k reπevanju tega problema. Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo je æe pripravilo operativni program zmanjπevanja emisij toplo-
grednih plinov, ki ga je Vlada RS sprejela avgusta 2003. Najpomem-
bnejπi sektorji za zmanjπevanje emisij toplogrednih plinov so energeti-
ka, industrija in ravnanje z odpadki, najbolj problematiËen pa bo, kot
kaæe, prometni sektor.

Obveznost Slovenije po Kjotskem protokolu je zmanjπati emisije to-
plogrednih plinov za 8 % v 5-letnem obdobju 2008-2012 glede na izho-
diπËno leto 1986. To bo dokaj zahtevna naloga, saj so po upadanju v
obdobju 1986-1991 emisije potem spet zaËele naraπËati in so æe dose-
gle izhodiπËno raven, projekcije pa kaæejo, da naj bi se brez posebnih
ukrepov do leta 2010 poveËale πe za 13 %.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Za potrebe poroËanja po okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja
so bile po metodologiji IPCC izdelane evidence emisij toplogrednih pli-
nov za leto 1986 ter obdobje 1990-1996. Za prihodnje leto je naËrtova-
na izdelava evidence emisij za manjkajoËa leta in preraËun obstojeËe
evidence po navodilih CRF (Common Reporting Format). NaËrtovana je
tudi vzpostavitev sistema za sprotno izdelavo evidenc emisij, da bomo
lahko poπiljali podatke v skladu z zahtevami konvencije in EU (odloËba
Sveta 93/389/EGS oz. 1999/296/ES).
Podatki za Evropo:
Podatki so povzeti po:

‡ Total EU greenhouse gas emissions, Indicator Fact Sheet, Europe-
an Environment Agency, 2002,

‡ European Community and Member States greenhouse gas emissi-
on trends 1990-1999 (EEA) Annual European Community greenho-
use gas inventory 1990-2000 and inventory report 2002 (EEA),

‡ Environmental Signals (EEA),
‡ Overview of national programmes to reduce greenhouse gas emis-

sions (EEA),
‡ Assessment of Potential Effects and Adaptations for Climate Chan-

ge in Europe (European Commission, Research DG).
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12. Raba tal in pokrovnost
Indikator je znaËilnost rabe tal in pokrovnost. Kaæe trenutno stanje v po-
krajini in verjetnost najintenzivnejπih procesov. V ospredju so nasprotja
med razliËnimi vrstami rabe ‡ urbano, kmetijsko in drugo rabo tal. Pri-
kazani so vplivi na rabo tal, ki izvirajo iz socio-ekonomskih dejavnosti,
gostota prebivalcev pa kaæe ali so vplivi na celotnem obmoËju ali lokal-
no omejeni.

Raba tal je izkoriπËanje zemljiπË, povzroËeno s Ëlovekovo dejavnostjo
v pokrajini, in je ena izmed najboljπih indikatorjev pokrajinskih struktur
in procesov. Temeljna delitev je delitev na podeæelsko in mestno rabo
tal. Podatki izvirajo veËinoma iz katastrskih in statistiËnih evidenc. Po-
krovnost prikazuje fiziËno oblikovanost zemeljskega povrπja, ne glede
na namembnost, razlikujemo pa naslednje kategorije: grajene povrπine
(tudi umetne), kmetijske povrπine, gozdovi in deloma ohranjene narav-
ne povrπine, moËvirja in vode. Podatki se zajemajo iz satelitskih slik s te-
ledetekcijo (CLC ‡ CORINE Land Cover).
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Slika 12-1
Sestava kategorij pokrovnosti po CORINE

Land Cover 1995 v Sloveniji

Vir: CORINE Land cover Slovenija 1995, 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,

1998

Slika 12-2
Gostota prebivalcev Republike Slovenije 

na km2 leta 2000 

Vir: Kladnik, Ravbar, Rejec Brancelj: 
Strokovne podlage za opredelitev tipiËnih
podeæelskih obmoËij v Sloveniji, Ljubljana,

2001

Gostota prebivalcev 
na km2 leta 2002

� nad 300 (317)
� 150 do 299,9 (551)
� 100 do 149,9 (625)
� 50 do 99,9 (1532)
� 10 do 49,9 (2334)
� do 9,9 (536)

Okoljski indikatorji SLO  7.11.03  14.44  Page 62



Cilji
NPVO predvideva:

‡ ohranjanje neokrnjenih, velikih, ekosistemov gozda in zagotavljanje
usklajene rabe gozdnega prostora med gozdarstvom, kmetijstvom,
vojsko, prometom, vodnim gospodarstvom in elektrogospodarstvom, 

‡ ohranjanje rodovitne zemlje z zmerno intenzivnim, ekoloπko spre-
jemljivim kmetijstvom in 

‡ ohranjanje poseljene in pestre kulturne krajine za oddih in razvoj tu-
rizma. 

Ustrezni dokumenti EU in v njih opredeljeni cilji: evropska konvencija o
krajinah (20. 10. 2000, podpisana 7. 3. 2001, v postopku je ratifikacija). Kra-
jina je pomemben element za uresniËevanje trajnostnega razvoja, saj je
njeno ohranjanje odvisno od ravnoteæja med ohranjanjem naravne in kul-
turne dediπËine ter rabo naravnih virov. Njena podoba je del evropske
identitete in pestrosti. Je pomembna sestavina narave in Ëlovekovega
okolja, zato se mora javnost aktivno zavzeti za urejanje krajine in naËrtova-
nje ter biti odgovorna do dogajanj v krajini. Konvencija dopolnjuje ukrepe,
ki so æe opredeljeni z drugimi konvencijami na podroËju varstva narave.

Ocena trenda
Razmerje med osnovnimi zemljiπkimi kategorijami po CLC je 63 % goz-
da, 34 % kmetijskih zemljiπË in 2,7 % urbanih povrπin. Ker je CLC 2000
v pripravi, trendi πe niso na razpolago, na potekajoËe procese pa lahko
sklepamo po podatkih iz katastrskih in statistiËnih evidenc. Te kaæejo, da
se poveËuje deleæ gozda in pozidanih povrπin, zmanjπuje pa deleæ kme-
tijskih povrπin na raËun zaraπËanja z gozdom in pozidave. Najintenziv-
nejπi procesi spreminjanja rabe tal potekajo na ravninah in na dnu dolin
in kotlin, kjer sta v ospredju intenzifikacija kmetijskih zemljiπË in urbani-
zacija. Za hribovita in gorska obmoËja sta znaËilna zaraπËanje z gozdom
in upadanje poseljenosti. Slovenija se med evropskimi dræavami uvrπËa
med tiste z najmanjπim deleæem kmetijskih in obdelovalnih zemljiπË, po
povrπini posameznih zemljiπkih kategorij na prebivalca v evropsko pov-
preËje in po povrπini gozda na prebivalca pa med najbolj gozdnate ev-
ropske dræave kot npr. Finska in ©vedska. Razmerje med gozdom ter
kmetijskimi in pozidanimi zemljiπËi kaæe “zaloge” gozda v primerjavi z
drugimi zemljiπkimi kategorijami in Slovenija se po vrednosti tega indi-
katorja uvrπËa takoj za Finsko in ©vedsko.
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Slika 12-3
Razmerje med gozdom ter kmetijskimi in

pozidanimi zemljiπËi v Sloveniji in primerjava

z nekaterimi evropskimi dræavami 

Vir: Indicators of sustainable development
1997, European Commission 1997. CORINE
Land cover Slovenija 1995, Ministrstvo 
za okolje, prostor in energijo, 1998
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Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo
Podatki so povzeti po bazi CORINE Land Cover Slovenija 1995, ki jo
hranijo v GIC Geodetske uprave RS. Nastala je s teledetekcijo satelitskih
posnetkov iz leta 1995. Podatki o pokrovnosti so uvrπËeni v 44 razredov,
ki se zdruæujejo v 3 ravni. Podatki so javno dostopni na GIC GURS url:
www.gov.si/gu. Aæuriranje baze za leto 2000 je v teku, osveæeni podat-
ki bodo dostopni v letu 2003.

Podatki o gostoti prebivalcev v Sloveniji so povzeti po Kladnik, Ravbar,
Rejec Brancelj: Strokovne podlage za opredelitev tipiËnih podeæelskih
obmoËij v Sloveniji, Inπtitut za geografijo, Ljubljana, 2001; izraËunani so iz
podatkov StatistiËnega urada RS za leto 2000. 
Podatki za Evropo

Vir podatkov je Indicators of sustainable development 1997, Europe-
an Commission 1997.
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13. Izvajanje nitratne direktive
V letu 1991 so dræave Ëlanice EU sprejele direktivo 91/676/EGS, ki se
nanaπa na varstvo voda pred onesnaæenjem z nitrati iz kmetijskih virov
(nitratna direktiva). Direktiva zahteva, da dræave Ëlanice doloËijo
obËutljiva obmoËja in vpeljejo operativne programe in predpisane ukre-
pe za zmanjπanje onesnaæenosti z nitrati iz kmetijstva na teh obmoËjih.
Indikator kaæe oceno izvajanja ukrepov, ki so navedeni v prilogah II in III
direktive, na podlagi doloËene metodologije (glej Podatki in viri).
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Slika 13-1
ObËutljiva obmoËja 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 rastlinskih
hranil v tla (Ur. l. RS, πt. 68/96, 35/01)

Slika 13-2
Skladnost nacionalnih operativnih 

programov v okviru nitratne direktive: 

povpreËje toËkovanja 12 ukrepov iz 

nacionalnih operativnih programov 

Vir: Nitrate Vulnerable Zones and related 
Action Programmes. Indicator Fact Sheet.
European Environment Agency, 2002. Za
Slovenijo: strokovna ocena MOPE, ARSO

ObmoËja obËutljiva za nitrate

� doloËena obmoËja

� naËrtovana obmoËja

� potencialno obËutljiva obmoËja

★ predvidevano poveËanje obËutljivih
obmoËijv Veliki Britaniji in na Irskem
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Cilji
NPVO je opredelil skrb za boljπe stanje vodnega okolja in zmanjπanje
emisij iz razprπenih virov (kmetijstvo). V ta namen so bile sprejete nasle-
dnje zakonske podlage:

1996 je bila sprejeta uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hra-
nil v tla z ukrepi glede prepreËevanja onesnaæenja voda z nitrati iz kme-
tijstva.

2000 je bilo sprejeto navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri
gnojenju z ukrepi glede prepreËevanja onesnaæenja voda z nitrati iz
kmetijstva.

2001 je bila sprejeta sprememba uredbe o vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla, v kateri je bilo doloËeno celotno ozemlje Republi-
ke Slovenije za obËutljivo obmoËje, doloËena pa je bila tudi vsebina
operativnega programa.

Ocena trenda
Ukrepi za varstvo voda pred onesnaæevanjem z nitrati iz kmetijskih virov
za obËutljiva obmoËja za Slovenijo v veliki meri izpolnjujejo zahteve ni-
tratne direktive, vendar pa je treba zagotoviti njihovo uËinkovitejπe izva-
janje. Slovenija se uvrπËa med pet dræav Ëlanic EU, ki so po toËkovanju
dosegle veË kot 1 toËko (delno zadovoljivo), kar kaæe na nezadostno
izvajanje nitratne direktive v EU.

Pri obravnavanem indikatorju gre za toËkovanje 12 ukrepov za posa-
mezne dræave predvsem na podlagi formalnega izpolnjevanja doloËil ni-
tratne direktive, predstavlja pa tudi zelo subjektivno ocenjevanje posa-
meznih ukrepov. Prav tako gre pri izboru obravnavanih ukrepov za po-
manjkljivost, saj se lahko reπuje problematiko onesnaæevanja tudi z ukre-
pi, ki niso doloËeni z direktivo, ali pa so izvajani ukrepi taki, da ne prispe-
vajo zadovoljivo k zmanjπanju onesnaæevanja iz kmetijstva. V sploπnem
pa velja, da se ozaveπËanje poveËuje in da je nujno varovanje voda pred
onesnaæenjem z vpeljavo okolju prijaznejπega kmetovanja.

V skladu z nitratno direktivo mora vsaka dræava Ëlanica EU doloËiti
obËutljiva obmoËja in pripraviti operativni program ukrepov zaradi var-
stva voda pred onesnaæevanjem z nitrati iz kmetijstva za obËutljiva
obmoËja. Nitratna direktiva v prilogah II in III doloËa vsebino operativ-
nih programov. V slovenski zakonodaji so ti ukrepi doloËeni v Uredbi o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, πt. 68/96, 35/01)
in v Navodilu za izvajanje dobre kmetijske prakse (Ur. l. RS, πt. 34/00).
Ker njihovo izvajanja πe ni zadovoljivo, je v pripravi operativni program,
ki se bo nanaπal v glavnem na skladiπËenje æivinskih gnojil (poudarek je
na finanËni izvedbi).

Onesnaæenje povrπinskih in podzemnih voda s preseæki hranil iz kme-
tijstva je v Evropi velik problem. V obdobju 1950-2000 se je poraba mi-
neralnega duπika poveËala za 10-krat, koliËina celotnega duπika v æivin-
skem gnojilu se je povzpela na 9 milijonov ton. Vnos duπika v tla je mno-
go veËji od odvzema duπika z rastlinami, zaradi Ëesar je nevarnost vno-
sa hranil v vode in s tem slabπanje kakovosti. Preseæki duπika v letu 1997
se gibljejo od 24 kg/ha na Portugalskem do 256 kg/ha na Nizozemskem
(Eurostat, 2000), v Sloveniji v povpreËju 64 kg/ha. V Sloveniji je duπiko-
va bilanca pod 45 kg/ha na 45 % preiskovanih kmetijskih obmoËij, na 
55 % pa kmetje gnojijo pretirano. Onesnaæenje je najveËje na obmoËjih,
kjer so kmetijske povrπine v tesnem stiku s plitvo leæeËimi podzemnimi
vodami in je pridelava intenzivna. Takπna obmoËja so predvsem pod pli-
tvimi rjavimi tlemi v ravneh poreËja naπih veËjih rek (Mure, Drave, Savi-
nje in Save). Nevarnost onesnaæenja podzemnih voda se poveËuje pro-
ti vzhodu dræave. Glede na to, da so podzemne vode v Sloveniji vir pi-
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tne vode za veË kot 90 % vsega prebivalstva, je bilo z Uredbo o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, πt. 68/96, 35/01) celo-
tno obmoËje Republike Slovenije doloËeno kot obËutljivo obmoËje.

Podatki in viri:
ToËkovanje je pripravljeno na podlagi ocene Evropske Komisije, toËko-
vanje za Slovenijo: strokovna ocena, MOPE, ARSO.
Metodologija: Evropska agencija za okolje je pripravila metodologijo
spremljanja izvajanja operativnih programov na podlagi toËkovanja za
12 ukrepov, ki se jih izvaja v okviru programa za vsako dræavo Ëlanico
posebej. Na podlagi povpreËja vseh toËk za posamezne ukrepe se do-
loËi skupna ocena posamezne dræave glede izpolnjevanja zahtev nitra-
tne direktive. Skupna ocena se giblje od 0 (nezadovoljivo) do 2 (zado-
voljivo) toËk:

= 0 (ni ukrepov)

/ = 0,5

= 1 (delno zadovoljivi ukrepi)

/ = 1,5

= 2 (zadovoljivi ukrepi)
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Tabela 13-1
Izvajanje ukrepov, ki so doloËeni v prilogah

II in III nitratne direktive, dræav Ëlanic EU 

in Slovenije v operativnem programu 

za obËutljiva obmoËja 

Vir: Nitrate Vulnerable Zones and related 
Action Programmes. Indicator Fact Sheet.

European Environment Agency, 2002. 
Za Slovenijo: MOPE, ARSO

*   Ukrep doloËen s predpisom,
izvajanje nezadovoljivo

UK
RE

PI
Sl

ov
en

ija
Be

lg
ija

-
Fl

an
dr

ija
Be

lg
ija

-
Va

lo
ns

ka
D

an
sk

a
N

em
Ëij

a
G

rË
ija

Šp
an

ija
Fr

an
ci

ja
Ita

lij
a

Lu
ks

em
-

bu
rg

N
izo

-
ze

m
sk

a
Av

st
rij

a
Po

rtu
-

ga
lsk

a
Fi

ns
ka

©v
ed

sk
a

Ve
lik

a
Br

ita
ni

ja

ob
do

bj
a 

pr
ep

ov
ed

i g
no

je
nj

a
J 2.

0
K

 /
 J

1.
5

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 J

1.
5

K
 /

 L
0.

5
K 1.

0
L 0.

0
K

 /
 L

0.
5

L 0.
0

K 1.
0

K 1.
0

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 L

0.
5

J 2.
0

K
 /

 J
1.

5
K 1.

0

om
ej

ev
an

je
 u

po
ra

be
 g

no
jil

 n
a 

st
rm

in
ah

J 2.
0

K
 /

 J
1.

5
K

 /
 L

0.
5

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 L

0.
5

L 0.
0

L 0.
0

K
 /

 J
1.

5
K 1.

0
K

 /
 L

0.
5

L 0.
0

L 0.
0

J 2.
0

K 1.
0

L 0.
0

L 0.
0

om
ej

ev
an

je
 u

po
ra

be
 g

no
jil

 n
a 

tle
h,

 
na

siË
en

ih
 z 

vo
do

 in
 zm

rz
nj

en
ih

 a
li 

 
s s

ne
go

m
 p

ok
rit

ih
 tl

eh
J 2.

0
J 2.

0
K

 /
 L

0.
5

K
 /

 L
0.

5
J 2.

0
K

 /
 J

1.
5

L 0.
0

K
 /

 J
1.

5
J 2.

0
K 1.

0
K 1.

0 
K

 /
 L

0.
5

K
 /

 J
1.

5
J 2.

0
K

 /
 J

1.
5

K
 /

 J
1.

5

om
ej

ev
an

je
 u

po
ra

be
 g

no
jil

 v
 b

liž
in

i 
vo

dn
ih

 te
le

s
J 2.

0
K

 /
 J

1.
5

J 2.
0

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 L

0.
5

L 0.
0

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 J

1.
5

K 1.
0

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 L

0.
5

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 J

1.
5

K
 /

 J
1.

5
L 0.

0
K 1.

0

izt
ok

 iz
 sk

la
di

šË
 ži

vi
ns

ki
h 

gn
oj

il
K 1.
0*

L 0.
0

J 2.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

J 2.
0

L 0.
0

L 0.
0

ka
pa

ci
te

te
 sk

la
di

šË
 ži

vi
ns

ki
h 

gn
oj

il
K 1.
0*

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 J

1.
5

J 2.
0

K
 /

 L
0.

5
J 2.

0
K

 /
 J

1.
5

K
 /

 L
0.

5
K

 /
 J

1.
5

K
 /

 J
1.

5
K

 /
 L

0.
5

L 0.
0

J 2.
0

J 2.
0

K
 /

 J
1.

5
K

 /
 L

0.
5

ra
ci

on
al

no
 g

no
je

nj
e 

K 1.
0

J 2.
0

K
 /

 J
1.

5
J 2.

0
J 2.

0
K 1.

0
K

 /
 J

1.
5

J 2.
0

L 0.
0

K 1.
0

K 1.
0

J 2.
0

K 1.
0

J 2.
0

K 1.
0

K
 /

 J
1.

5
ko

lo
ba

rje
nj

e,
 v

zd
rž

ev
an

je
 tr

aj
ni

h 
po

se
vk

ov
 

L 0.
0

L 0.
0

J 2.
0

L 0.
0

K
 /

 L
0.

5
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
L 0.

0
J 2.

0
po

kr
ito

st
 z 

ve
ge

ta
ci

jo
 v

 d
ež

ev
ni

h 
ob

do
bj

ih
 in

 p
oz

im
i

J 2.
0

K 1.
0

L 0.
0

J 2.
0

L 0.
0

L 0.
0

L 0.
0

K
 /

 J
1.

5
L 0.

0
K

 /
 L

0.
5

K
 /

 L
0.

5
L 0.

0
J 2.

0
K

 
1.

0
K 1.

0
J 2.

0

gn
oj

iln
i n

aË
rti

K 1.
0*

K 1.
0

L 0.
0

J 2.
0

K
 /

 J
1.

5
L 0.

0
J 2.

0
K

 /
 J

1.
5

L 0.
0

K
 /

 J
1.

5
J 2.

0
J 2.

0
J 2.

0
J 2.

0
L 0.

0
L 0.

0

dr
ug

i u
kr

ep
i

K 1.
0

J 2.
0

J 2.
0

K
 /

 J
1.

5
K

 /
 J

1.
5

K
 /

 J
1.

5
J 2.

0
J 2.

0
K 1.

0
K

 /
 J

1.
5

J 2.
0

K 1.
0

J 2.
0

J 2.
0

J 2.
0

K 1.
0

do
lo

Ëe
n 

da
tu

m
 in

  m
ej

na
 v

re
dn

os
t 

vn
os

a 
du

šik
a 

z ž
iv

in
sk

im
i g

no
jil

i 
21

0 
/ 1

70
 k

g 
N

/h
a 

le
to

J 2.
0

J 2.
0

J 2.
0

J 2.
0

K
 /

 L
0.

5
J 2.

0
J 2.

0
J 2.

0
K 1.

0
J 2.

0
L 0.

0
J 2.

0
J 2.

0
J 2.

0
L 0.

0
K

 /
 J

1.
5

vs
ot

a 
to

Ëk
17

15
14

.5
14

.5
10

9
9.

5
14

.5
7.

5
11

8.
5

8.
5

16
.5

19
.5

8.
5

12

po
vp

re
Ëj

e 
to

Ëk
1,

42
1.

25
1.

2
1.

2
0.

83
0.

75
0.

79
1.

2
0.

62
5

0.
92

0.
71

0.
71

1.
37

5
1.

62
5

0.
71

1.
0

Okoljski indikatorji SLO  7.11.03  14.44  Page 68



14. Razvoj zavarovanih obmoËij
Razvoj zavarovanih obmoËij merimo z deleæem, ki ga zavzemajo obmoËja,
zavarovana z republiπkim ali obËinskim aktom, v celotni povrπini Sloveni-
je. Glede na vrsto zavarovanja v Sloveniji loËimo krajinski, regijski in naro-
dni park. Zaradi poenotenja sistema zavarovanih obmoËij narave v svetov-
nem merilu Svetovna zveza za ohranitev narave (IUCN) razvrπËa zavarova-
na obmoËja v naslednje upravljavske kategorije:

I. strogi naravni rezervat/obmoËje divjine: zavarovano obmoËje uprav-
ljano predvsem za varstvo divjine, 

II. narodni park: zavarovano obmoËje upravljano za ohranjanje eko-
sistemov in omogoËanje rekreacije,

III. naravni spomenik: zavarovano obmoËje upravljano za varstvo po-
sebnih (specifiËnih) naravnih oblik (pojavov),

IV. obmoËje upravljanja vrst/habitatov: zavarovano obmoËje z aktiv-
nim upravljanjem za zagotovitev zahtev posameznih vrst in
vzdræevanje njihovih habitatov,

V. zavarovana krajina/morska krajina: zavarovano obmoËje upravlja-
no preteæno za varstvo krajine/obale in omogoËanja rekreacije,

VI. zavarovano obmoËje naravnih virov: zavarovano obmoËje uprav-
ljano zaradi trajnostne rabe naravnih ekosistemov (obsega pre-
teæno nespremenjene naravne ekosisteme, ki so zavarovani zato,
da se smotrno izrabljajo naravni viri).
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Slika 14-1
Deleæ povrπine Slovenije, ki je bil zavarovan

s predpisi, ter ciljni deleæ v letu 2008

Vir: Baza zavarovanih obmoËij (ARSO), 2002

Slika 14-2
Povrπina zavarovanih obmoËij po kategorijah

IUCN v Sloveniji 

Vir: Baza zavarovanih obmoËij (ARSO), 2002

Slika 14-3
Deleæ zavarovanih obmoËij po kategorijah

IUCN v Sloveniji, EU in dræavah kandidatkah

za leto 1997

Vir: Baza zavarovanih obmoËij (ARSO), 2002
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Cilji
NPVO predvideva, da se bo obseg zavarovanih obmoËij poveËal na 30 %
povrπine Slovenije do 2008.

Ocena trenda
Uveljavljen ukrep za ohranjanje biotske raznovrstnosti in-situ je ustanav-
ljanje zavarovanih obmoËij. Slika 14-1 kaæe, da zelo verjetno zastavljene-
ga cilja ne bo mogoËe doseËi do 2008. Primerjava z Evropo (slika 14-3)
prav tako ni zadovoljiva.

Upoπtevati je treba, da v prikazu manjkajo povrπine za 623 naravnih spo-
menikov in 59 naravnih rezervatov (to povrπino sicer ocenjujemo na manj
kot 1 %). Zavarovane povrπine so se poveËale, ker je bil v letu 2003 zava-
rovan Krajinski park GoriËko in ker bo Slovenija s pridruæitvijo EU obveza-
na doloËiti in vzdræevati obmoËja NATURA 2000. Zaradi nedostopnosti po-
datkov o povrπini naravnih spomenikov in naravnih rezervatov na sliki 
14-2: Povrπine zavarovanih obmoËij po kategorijah IUCN manjka kategori-
ja I, povrπina kategorije III pa je manjπa.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Baza zavarovanih obmoËij, ki jo vodijo na Agenciji RS za okolje, se pol-
ni s podatki iz aktov o zavarovanju in njihovih kartografskih prilog. Opre-
deljene so naslednje kategorije zavarovanih obmoËij:

OÆJA ZAVAROVANA OBMO»JA
kategorija IUCN kategorija
strogi naravni rezervat I
naravni rezervat I ali IV
naravni spomenik III

©IR©A ZAVAROVANA OBMO»JA
kategorija IUCN kategorija
narodni park II in II/V
regijski park V/III
krajinski park V

Podatki o povrπinah so deloma pomanjkljivi zaradi manjkajoËega ali ne-
ustreznega kartnega gradiva (premajhna merila). Podatki za 623 narav-
nih spomenikov in 59 naravnih rezervatov bodo zbrani v letu 2003.

Mednarodna primerljivost je moæna, upoπtevati pa je treba, da za
Slovenijo niso upoπtevane povrπine naravnih spomenikov in naravnih re-
zervatov ter da so pri mednarodni primerjavi upoπtevana samo
obmoËja, veËja od 10 km2.
Podatki za Evropo:
Povzeti so po United Nations List of Protected Areas
(http://www.wcmc.org.uk/data/database/un_combo.html).
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15. Poπkodovanost gozdov in osutost dreves
Osutost je v odstotkih izraæen deleæ manjkajoËih iglic/listja v primerjavi
z normalno olistanim drevesom iste drevesne vrste na istem rastiπËu.
Sluæi kot osnovni indikator za oceno zdravstvenega stanja oziroma vital-
nosti drevesa. Za poπkodovano πtejemo tisto drevo, katerega stopnja
osutosti je viπja od 25 %.

Cilji
NPVO predvideva ohranitev in vzpostavitev naravne sestave gozdnih
æivljenjskih zdruæb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov.

V gozdu je vedno nekaj poπkodovanega drevja. Kakπna koliËina je πe
normalna, bodo pokazala nadaljnja snemanja.

Ocena trenda
V obdobju od 1985 do 2000 se deleæ poπkodovanih dreves ni poveËal sta-
tistiËno znaËilno. Stanje iglavcev je πe vedno slabπe kot stanje listavcev,
vendar so trendi razliËni: stanje iglavcev se izboljπuje, stanje listavcev se
slabπa. Najbolj poπkodovana vrsta ostaja jelka, alarmantno pa se slabπa
stanje hrastov. Podobno kot v Sloveniji je stanje gozdov v bliænjih srednje-
evropskih dræavah. Neposredna primerjava πtevilk sicer ni smiselna, saj
kljub 15 let trajajoËemu mednarodnemu programu πe vedno niso bile v ce-
loti odpravljene metodoloπke razlike med posameznimi dræavami. 
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Deleæ drevja v posameznih razredih osutosti

po drevesnih vrstah leta 2000

Vir: Gozdarski inπtitut Slovenije, 2002

Slika 15-1
Gibanje deleæev poπkodovanih dreves, 
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Vir: Gozdarski inπtitut Slovenije, 2002
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Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Gozdarski inπtitut Slovenije letno popisuje osutost dreves. Metodologi-
ja popisa in zbiranja podatkov je doloËena s Pravilnikom o varstvu goz-
dov (Ur. l. RS, πt. 92/2000).
Podatki za Evropo:
Podatki, zbrani po mednarodno uporabljeni metodologiji (ICP-Forests)
in tako primerljivi s podatki v drugih dræavah, vendar v Sloveniji popisu-
jejo tudi podstojna drevesa, pri katerih je osutost znaËilno viπja.
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16. Nastajanje komunalnih odpadkov
Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki, ki so
po svoji naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni. Zakon o
varstvu okolja (Ur. l. RS, πt. 32/93) je opredelil ravnanje s komunalnimi
odpadki kot obvezno lokalno javno sluæbo. Za ravnanje z loËenimi frak-
cijami komunalnih odpadkov velja Odredba o ravnanju z loËeno zbrani-
mi frakcijami pri opravljanju javne sluæbe ravnanja s komunalnimi od-
padki (Ur. l. RS, πt. 21/01). LoËeno zbrane frakcije so del komunalnih od-
padkov, ki nastajajo na obmoËju lokalne skupnosti kot odpadki v gos-
podinjstvu in kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podo-
bni odpadki v industriji, obrti in storitvenih dejavnostih.

Cilji
NPVO predvideva zmanjπanje koliËine nastalih komunalnih odpadkov. To
podroËje ureja Odredba o ravnanju z loËeno zbranimi frakcijami pri oprav-
ljanju javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, πt. 21/01).

Ocena trenda
Podatki tako Agencije RS za okolje kot StatistiËnega urada RS kaæejo na
to, da se v Sloveniji proizvede okrog 450 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca letno. Po podatkih urada za leti 1995 in 1998 je bilo nastaja-
nje komunalnih odpadkov nekoliko viπje (512 in 523 kg/prebivalca na le-
to). Vendar je bila metodologija zbiranja podatkov o nastalih odpadkih
nekoliko drugaËna, zato teæko sklepamo, da se je koliËina nastalih od-
padkov zmanjπala. Pravi trend nastajanja komunalnih odpadkov bomo
lahko ugotovili πele v prihodnjih letih, ko bomo veË let uporabljali isto
metodologijo in se bo v celoti vzpostavil sistem loËenega zbiranja ko-
munalnih odpadkov.

Po podatkih Evropske agencije za okolje v dræavah Ëlanicah EU na-
raπËa koliËina komunalnih odpadkov. V 5. okoljskem akcijskem progra-
mu je bil zapisan cilj, da je treba na ravni EU do leta 2000 stabilizirati
nastajanje komunalnih odpadkov, in sicer na 300 kg/prebivalca letno. V
letu 1999 je povpreËna koliËina nastalih komunalnih odpadkov na ravni
dræav Ëlanic EU okrog 500 kg/prebivalca na leto.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sprem-
lja nastajanje komunalnih odpadkov od leta 2001 dalje. Skladno z
Odredbo o ravnanju z loËeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
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KoliËina komunalnih odpadkov na prebivalca
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sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, πt. 21/01) izvajalci jav-
ne sluæbe zbiranja komunalnih odpadkov poroËajo enkrat letno (31.3.)
na predpisanih obrazcih Agenciji RS za okolje o zbranih koliËinah komu-
nalnih odpadkov.

Podatki iz poroËil se vnesejo v bazo podatkov Ravnanje z odpadki. Pri
tem se preveri popolnost in kakovost podatkov. Iz podatkov o zbranih
koliËinah smo sklepali na koliËino nastalih komunalnih odpadkov.

KoliËine nastalih komunalnih odpadkov spremlja tudi StatistiËni urad
RS, in sicer s triletnimi raziskavami. StatistiËni urad RS je v letu 1995 in
1998 spremljal nastajanje komunalnih odpadkov skladno z definicijami
EUROSTATa. V letu 2001 pa je StatistiËni urad izvedel raziskavo o nasta-
janju komunalnih odpadkov skladno z doloËili in s poroËanjem, kot ga
predpisuje odredba o ravnanju z loËeno zbranimi frakcijami pri opravlja-
nju javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Podatki za Evropo:
Uporabljeni so bili podatki za dræave EU, za katere so bili dosegljivi (Bel-
gija, Danska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, ©panija in
Zdruæeno kraljestvo) ter podatki za naslednje dræave kandidatke: »eπka,
Estonija, Madæarska, Litva, Poljska in Romunija.

Vir podatkov je Municipal waste generation per capita, Indicator fact
sheet. European Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, ki so bili
uporabljeni v podatkovnem listu indikatorja, so povzeti po Eurostatovi
bazi New Cronos Database (Eurostat-OECD JQ 2000). Zbrani so bili s
pomoËjo skupnih vpraπalnikov (t.i. Joint Questionairres ‡ JQ 2000) ter
πtudije Household and Municipal Waste: Comparability of Data in EEA
Member Countries, Topic report No 3/2000, European Environmental
Agency, European Topic Centre on Waste, 2000, ki je bila narejena na
podlagi vpraπalnikov in dræavnih poroËil Evropski agenciji za okolje ter
podatkov EUROSTATa.
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17. Nastajanje nevarnih odpadkov
Nevarni odpadki imajo eno ali veË nevarnih lastnosti, ki so zdravju in/ali
okolju πkodljive (npr. vnetljivost, draæljivost, strupenost, mutagenost
idr.). Seznam odpadkov je objavljen v prilogi Pravilnika o ravnanju z od-
padki (Ur. l. RS, πt. 84/98, 45/00, 20/01), nevarni odpadki imajo ob kla-
sifikacijski πtevilki zvezdico. 

Cilji
Eden glavnih ciljev NPVO na tem podroËju je zmanjπevanje koliËine nevar-
nih odpadkov in nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru. To po-
droËje ureja Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, πt. 84/98, 45/00,
20/01).

Ocena trenda
KoliËina nevarnih odpadkov naraπËa tako po podatkih Agencije RS za
okolje kot tudi StatistiËnega urada RS. Podatki agencije kaæejo zlasti veli-
ko poveËanje nastanka nevarnih odpadkov v letu 2001 glede na 2000, in
sicer za 43.503 t. Tudi podatki, s katerimi razpolaga urad, kaæejo na veË
odpadkov od leta 1998 do leta 2001 (21.257 t). Iz tega je mogoËe skle-
pati, da se je koliËina nevarnih odpadkov poveËala. Deloma lahko po-
veËanje predpiπemo tudi spremenjeni metodologiji poroËanja, saj se je v
letu 2001 spremenil klasifikacijski seznam odpadkov, poveËalo pa se je tu-
di πtevilo zavezancev (za 64), ki so poroËali (zaradi izvajanja predpisov o
ravnanju z odpadki). Obenem ugotavljamo, da se je poveËal tudi izvoz
nevarnih odpadkov, in sicer v letu 2001 za 3.000 t glede na leto 2000.

Po podatkih EUROSTAT-a in Evropske agencije za okolje so v dræavah
Ëlanicah in dræavah kandidatkah podatki o nastajanju nevarnih odpad-
kov pomanjkljivi (Hazardous waste generation in the European countri-
es. Indicator fact sheet, European Environment Agency, 2002). Stanje se
je nekoliko izboljπalo po letu 1995. Podatki kaæejo, da tudi v dræavah
Ëlanicah EU koliËina nevarnih odpadkov naraπËa. 

Podatki in viri:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sprem-
lja nastajanje nevarnih odpadkov od leta 1999 dalje. Zavezanci so nam-
reË leta 2000 prviË poroËali o nastajanju nevarnih odpadkov za leto
1999. Podatki se zbirajo na osnovi Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l.
RS, πt. 84/98, 45/00 in 20/01), ki doloËa, da morajo:

‡ povzroËitelji odpadkov, pri katerih v posameznem koledarskem le-
tu nastane najmanj 20 kg nevarnih odpadkov dostaviti poroËilo o
proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko
leto,

‡ zbiralci dostaviti poroËilo o zbranih nevarnih odpadkih in ravnanju
z njimi za preteklo koledarsko leto, 
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‡ predelovalci in odstranjevalci nevarnih odpadkov dostaviti poroËilo
o izvedeni predelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto. 

Zgoraj navedena poroËila morajo zavezanci poslati najkasneje do 31.
marca tekoËega leta na predpisanem obrazcu Agenciji RS za okolje.

V letu 2001 se je spremenil klasifikacijski seznam odpadkov skladno
s spremembo evropske zakonodaje, ki je uveljavila novo listo odpadkov.
Tako so zavezanci poslali poroËila o nastajanju nevarnih odpadkov skla-
dno z novim klasifikacijskim seznamom. 

Podatki iz poroËil se vnesejo v bazo podatkov Ravnanje z odpadki. Pri
tem se preveri popolnost in kakovost podatkov.

KoliËino nastalih nevarnih odpadkov spremlja tudi StatistiËni urad RS,
in sicer s triletnimi raziskavami. StatistiËni urad RS je v letu 1989 sprem-
ljal nastajanje nevarnih odpadkov skladno s klasifikacijskim seznamom
odpadkov, ki je bil objavljen v pravilniku o ravnanju z odpadki v letu
1998. V letu 2001 pa je urad izvedel raziskavo o nastajanju nevarnih od-
padkov skladno s klasifikacijskim seznamom, objavljenim v letu 2001.
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18. Uvoz in izvoz nevarnih odpadkov
Z indikatorjem ugotavljamo napredek pri zmanjπevanju prehodov ne-
varnih odpadkov preko meja ter samozadostnost dræave, da zagotovi
predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov Ëim bliæe kraju njihove-
ga nastanka ter kar najbolj omeji nastajanje nevarnih odpadkov (koliËin-
sko kot tudi glede stopnje πkodljivosti). 
Indikator je skupna koliËina:

‡ uvoæenih nevarnih odpadkov (kg) iz drugih dræav in
‡ izvoæenih nevarnih odpadkov (kg) v druge dræave, z namenom pre-

delave ali odstranjevanja.
Nevarni odpadki so v skladu z Zakonom o ratifikaciji Baselske kon-

vencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega
odstranjevanja (Ur. l. RS-MP, πt. 15/93 in 2/00):

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

‡ odpadki, ki jih ne pokriva prva toËka, paË pa so doloËeni kot takπni
ali se πtejejo za nevarne odpadke po domaËi zakonodaji dræave
izvoza, uvoza ali tranzita.

Slovenija na podroËju prehoda nevarnih odpadkov preko meja izva-
ja doloËbe Baselske konvencije, saj je ratificirala to konvencijo. »e je
prizadeta dræava Ëlanica EU, pa je potrebno upoπtevati tudi Uredbo
Sveta EU o nadzoru in kontroli prevoza odpadkov po Evropski skupno-
sti ter v skupnost in iz nje, ki ureja to podroËje, in ima πirπi okvir, saj
vkljuËuje Baselsko konvencijo, sklep sveta OECD o Ëezmejnem prevozu
odpadkov ter priporoËila lomejske konference. Uredba delno ureja tudi
prevoz nenevarnih odpadkov.

Cilji
NPVO predvideva dosledno izvajanje mednarodnih in bilateralnih obve-
znosti (Baselska konvencija).

PodroËje podrobneje urejajo: Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o
nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranje-
vanja (Ur. l. RS-MP, πt. 15/93 in 2/00), Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu
odpadkov (Ur. l. RS, πt. 39/96, 45/96, 1/97, 59/98, 1/00 in 94/00) in Sklep
o doloËitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko nevarni odpadki
vnaπajo, iznaπajo oziroma prevaæajo v tranzitu Ëez carinsko obmoËje Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, πt. 11/97).

Ocena trenda
V Sloveniji se nadzoruje le prevoz nevarnih odpadkov. Vsak prevoz nevar-
nih odpadkov mora biti prej najavljen in mora imeti vsa ustrezna dovolje-
nja dræave izvoznice, uvoznice in dræav tranzita. Uvoz nevarnih odpadkov
z namenom odstranjevanja je prepovedan. Uvoz nevarnih odpadkov v
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Slovenijo je dovoljen le, Ëe bo odpadek na okolju varen naËin predelan in
Ëe z nameravanim prehodom nevarnih odpadkov soglaπa dræava izvozni-
ca. Izvoz nevarnih odpadkov iz Slovenije je med drugim dovoljen le, Ëe
na obmoËju Republike Slovenije ni tehniËnih zmogljivosti in potrebnih na-
prav za odstranjevanje teh odpadkov na okolju neπkodljiv naËin.

KoliËine nevarnih odpadkov, ki so se uvozile v zadnjih letih, so z izje-
mo v letu 1998, precej konstantne. NajveË je bilo uvoæenih odpadnih
svinËevih akumulatorjev na predelavo v Rudnik Meæica MPI, in sicer s
Hrvaπke, iz Madæarske, nekaj pa tudi iz Romunije in Bosne in Hercego-
vine. V preteklih letih je bilo uvoæenih tudi nekaj kislih in baziËnih razto-
pin za predelavo v Cinkarni Celje.

Izvoz nevarnih odpadkov v zadnjih letih nekoliko naraπËa. NajveË je
bilo izvoæenih muljev barv in lakov, sledijo halogenirana organska topi-
la, nehalogenirana organska topila, odpadne barve in laki, majhen de-
leæ je muljev iz mehanske povrπinske obdelave kovin, izrabljenih akumu-
latorjev, pepelov in ostankov iz termiËne metalurgije, odpadna jedilna
olja ter transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB in PCT.

Podatki in viri:
Stranka, ki je pridobila dovoljenje za uvoz ali izvoz nevarnih odpadkov
(uvoznik, izvoznik), mora najkasneje v 180 dneh od dneva, ko je bila po-
samezna poπiljka nevarnih odpadkov predana odstranjevalcu v dræavi
uvoza, predloæiti Agenciji RS za okolje potrdilo odstranjevalca (potrjen
transportni obrazec) o njihovi odstranitvi. Iz transportnega obrazca so
razvidni datumi prevozov, oddaje in prejema nevarnih odpadkov pri od-
stranjevalcu ter datum odstranitve teh odpadkov in koliËine prepeljanih,
oddanih, prejetih in odstranjenih nevarnih odpadkov.

Podatke s transportnih obrazcev o izvedeni odstranitvi nevarnih od-
padkov se vpiπejo v podatkovno bazo Mednarodni promet z odpadki, v
kateri so evidentirana tudi vsa izdana dovoljenja. Podatki rabijo za vo-
denje evidence o dejanski uvoæeni in izvoæeni koliËini nevarnih odpad-
kov za posamezna izdana dovoljenja ter za poroËanje Sekretariatu Ba-
selske konvencije v skladu s 13. in 16. Ëlenom te konvencije. Tako do-
bljeni podatki o dovoljenih prehodih nevarnih odpadkov preko meje so
zanesljivi in toËni. Za ilegalni transport ni podatkov.
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19. Kmetijsko-okoljski ukrepi
Indikator je deleæ ozemlja, na katerem se izvajajo kmetijsko-okoljski
ukrepi v Sloveniji, sprejeti v okviru slovenskega kmetijsko-okoljskega
programa (SKOP) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ukrepi so zdruæeni v tri skupine, njihov namen pa je zmanjπevanje nega-
tivnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, bioloπke
raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varo-
vanje zavarovanih obmoËij.
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Cilji
NPVO predvideva zmanjπanje uporabe mineralnih gnojil in sredstev za
varstvo rastlin, vpeljavo ekoloπkega kmetijstva in prepreËevanje nadalj-
njega obremenjevanja iz toËkovnih ter razprπenih virov. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2001 prviË podelilo subven-
cije v okviru SKOP. 

Ocena trenda
Subvencije v okviru SKOP so bile v letu 2001 podeljene prviË, do leta
2006 pa naj bi se program izvajal v celoti. V letu 2001 so bili odobreni
ukrepi na 83 % zaproπenih povrπin, povrπine pomenijo 5,6 % vseh kme-
tijskih povrπin v uporabi. NajveËji del subvencij je bil namenjen za sona-
ravno rejo domaËih æivali, 10 % za planinsko paπo in 8,6 % za ekoloπko
kmetovanje. Le majhen deleæ odobrenih povrπin je namenjen za integri-
rano pridelavo sadja (3 %), integrirano vinogradniπtvo (4 %) in ohranja-
nje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih obmoËjih (4 %). 

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo 
Vir podatkov za Slovenijo je podatkovna zbirka Agencije za kmetijske tr-
ge in razvoj podeæelja, ki nastaja v okviru vsakoletnih podeljevanj su-
bvencij v okviru SKOP. Od leta 2001 je predvideno letno zbiranje. Po-
datki so primerljivi za Slovenijo, z ostalimi dræavami EU pa le pogojno,
saj so nekateri ukrepi povsem specifiËni za Slovenijo.
Podatki za Evropo
Povzeti po podatkovnem listu Area under agri-environmental manage-
ment contracts, Indicator fact sheet. European Environmental Agency,
2002.
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20. Poraba sredstev za varstvo rastlin
Indikator je intenzivnost kmetijske pridelave v Sloveniji skozi porabo
sredstev za varstvo rastlin ali tudi fitofarmacevtskih sredstev. Prikazana
je skupna koliËina porabljenih snovi in poraba na hektar obdelovalnih
zemljiπË. Sredstva za varstvo rastlin so kemiËne spojine za zatiranje bo-
lezni in πkodljivcev. Evidence podajajo vrednosti za fungicide in bakte-
ricide, herbicide, insekticide in druga sredstva. 

Cilji
NPVO predvideva zmanjπanje uporabe sredstev za varstvo rastlin, vpe-
ljavo ekoloπkega kmetijstva in prepreËevanje nadaljnjega obremenjeva-
nja iz toËkovnih ter razprπenih virov. Na ogroæenih obmoËjih vodonosni-
kov in njihovih hidrografskih zaledjih je Vlada RS z uredbo prepovedala
uporabo pesticidov, ki vsebujejo aktivne snovi, zaradi katerih je posa-
mezno obmoËje doloËeno kot ogroæeno. V spremljajoËem odloku pa je
doloËila obmoËja vodonosnikov in njihova geografska zaledja, ogroæe-
na zaradi fitofarmacevtskih sredstev.

Ocena trenda
Poraba sredstev za varstvo rastlin je bila najveËja v letih 1992 in 1993, v
obdobju od 1994 do 1996 je upadala, od leta 1997 pa spet naraπËa.
NajveËji deleæ fitofarmacevtskih sredstev obsegajo fungicidi ‡ 55 %,
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Slika 20-1
Poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji

v obdobju od 1992 do 1999

Vir: StatistiËni letopis RS 2001, SURS

Slika 20-2
Poraba sredstev za varstvo rastlin 

na ha obdelovalnih zemljiπË po dræavah 

Vir: StatistiËni letopis RS 2001, SURS; 
Agriculture eco-efficiency. Indicator Fact
Sheet. European Environment Agency, 2002

Okoljski indikatorji SLO  7.11.03  14.44  Page 81



herbicidov je 26 %, insekticidov 11 % in drugih sredstev 5 %. Poraba
sredstev za varstvo rastlin od leta 1997 naraπËa. Primerjava rezultatov z
drugimi dræavami EU pokaæe, da se Slovenija s porabo 3,6 kg na hektar
obdelovalnih zemljiπË uvrπËa v skupino veËjih porabnikov. V njej so Por-
tugalska, GrËija, Francija in Nizozemska s porabo med 4,4 in 5,2 kg, iz-
stopa pa Italija z najveËjo porabo ‡ 6,7 kg na hektar obdelovalnih zem-
ljiπË. Leta 2001 je bilo v Sloveniji 215 aktivnih snovi v registriranih fito-
farmacevtskih sredstvih.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Uporabljeni so podatki StatistiËnega urada RS, objavljeni v StatistiËnih le-
topisih RS o porabi sredstev za varstvo rastlin pri lastni pridelavi kmetij-
skih podjetij in zadrug in o prodaji le-teh zasebnikom. Podatki, ki se na-
naπajo na druæinske kmetije, pomenijo razpoloæljiva sredstva, ki so bila
lahko uporabljena ali ne. KoliËine pomenijo komercialne koliËine in ne
koliËine aktivnih snovi. Porabljena koliËina je prikazana na hektar obde-
lovalnih zemljiπË oz. kmetijskih zemljiπË v uporabi. 
Podatki za Evropo: 
Vir podatkov je Agriculture eco-efficiency, Indicator Fact Sheet. Europe-
an Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, uporabljeni v podatkov-
nem listu, so povzeti po Statistics in Focus, 1998/3, EUROSTAT.
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21. Poraba mineralnih gnojil
Indikator je intenzivnost kmetijske pridelave v Sloveniji, ki se meri s po-
rabo mineralnih gnojil. Prikazana je skupna koliËina porabljenih snovi in
poraba na hektar obdelovalnih zemljiπË. Mineralna gnojila so snovi, ki
vsebujejo kemiËne elemente, potrebne za rast rastlin, zlasti duπik, fos-
for in kalij (N, P, K). Evidence na StatistiËnem uradu RS podajajo njihove
posamezne vrednosti in skupno koliËino.
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Slika 21-1
Poraba rastlinskih hranil v Sloveniji 

v obdobju 1992-2000

Vir: StatistiËni letopis RS 2001, SURS

Slika 21-2
Poraba mineralnih gnojil v kg na ha 

obdelovalnih zemljiπË v Sloveniji v obdobju

1990-2000

Vir: StatistiËni letopis RS 2001, SURS

Slika 21-3
Poraba rastlinskih hranil na ha obdelovalnih

zemljiπË v nekaterih evropskih dræavah 

za leto 1999 in v Sloveniji v letu 2000

Vir: za Evropo: Agriculture eco-efficiency, 
Indicator Fact Sheet. European Environment
Agency, 2002; za Slovenijo: StatistiËni letopis
RS 2001, 2001
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Cilji
NPVO predvideva zmanjπanje uporabe mineralnih gnojil, vpeljavo eko-
loπkega kmetijstva in prepreËevanje nadaljnjega obremenjevanja iz
toËkovnih ter razprπenih virov. V skladu z nitratno direktivo je bilo z
Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, πt.
68/96, 35/01) celotno obmoËje Slovenije doloËeno kot obËutljivo
obmoËje, opredeljena je bila vsebina operativnega programa.

Ocena trenda
Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji je v obravnavanem obdobju narasla
za 15 %, vendar se je zaradi zmanjπevanja obdelovalnih povrπin poraba
na ha obdelovalnih zemljiπË poveËala za dvakrat, od 229 kg/ha v letu
1990 na 451 kg/ha v letu 1998. Po tem letu je malce upadla, tako da je
leta 2000 znaπala 397 kg/ha. Med rastlinskimi hranili v sestavi prevladu-
jejo duπiËna gnojila, katerih deleæ je 46 % vseh hranil. Vendar je treba
povedati, da so mineralna gnojila v Sloveniji predvsem v funkciji dogno-
jevanja, saj πe vedno prevladuje kombinirano gnojenje z organskimi in
mineralnimi gnojili. Dve tretjini duπika sta vneπeni z æivinskimi gnojili in
ena tretjina z mineralnimi. Na ravninah je to razmerje izenaËeno, v
griËevju in hribovju pa se deleæ duπika iz æivinskih gnojil poveËa na 80 %.

Primerjavo rezultatov z drugimi evropskimi dræavami smo naredili na
osnovi podatkov o porabi rastlinskih hranil na ha obdelovalnih zemljiπË
in ta je pokazala, da se Slovenija uvrπËa med srednje velike porabnike
hranil. 

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo
Prikazane so skupne porabljene koliËine in porabljene koliËine na hek-
tar obdelovalnih zemljiπË. Uporabljeni so podatki StatistiËnega urada
RS, ki so bili objavljeni v StatistiËnem letopisu RS 2000. Od leta 1992
urad podatke o porabljenih mineralnih gnojilih na druæinskih kmetijah
izraËuna 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 letno. Za obdelovalne
povrπine smo uporabili podatke o kmetijskih zemljiπËih v uporabi.
Podatki za Evropo 
Vir podatkov je Agriculture eco-efficiency, Indicator Fact Sheet. Europe-
an Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, uporabljeni v podatkov-
nem listu, so povzeti po FAOSTAT, bazi Organizacije Zdruæenih narodov
za prehrano in kmetijstvo (FAO).
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22. Poraba konËne energije
S konËno energijo oznaËujemo razliËne oblike energij, ki vstopajo v
objekt uporabe oziroma tehnoloπki proces (npr. elektriËna energija na
prikljuËni omarici stanovanjske hiπe ali stroja, bencin na Ërpalki itd). 

Uporabnike delimo na naslednje sektorje:
‡ industrija: prikazujemo porabo energije za primarno dejavnost, 
‡ promet: prikazujemo porabo goriva v celotnem prometu (kopenski

prevoz, cevovodni transport, vodna plovba, zraËni prevoz, æele-
zniπki promet, ladijski promet) in

‡ druga poraba: prikazujemo porabo energije za storitveni in javni
sektor, gospodinjstva, kmetijstvo in ostalo (npr. poraba za vojaπke
namene).
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Slika 22-1
Poraba konËne energije po sektorjih, 

Slovenija, 1990-1999 (PJ) 

Vir: StatistiËni letopis energetskega 
gospodarstva Republike Slovenije 1990-1999

Slika 22-2
Poraba konËne energije po sektorjih, EU-15,

1990-1999 (PJ) 

Vir: Final energy consumption by sector, 
Indicator Fact Sheet. European Environment
Agency, 2002
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Cilji
NPVO predvideva zmanjπanje porabe konËne energije, in sicer v 10 le-
tih za petino.

Ocena trenda
Poraba konËne energije v sektorju industrija se je v Republiki Sloveniji od
leta 1990 do leta 1999 zmanjπala za 19,7 PJ ali za 27,4 % (v EU 15 za 74,1
PJ ali 0,7 %) s povpreËno letno stopnjo zmanjπevanja 3,5 % (v EU 15 za
0,1 %). Visok deleæ industrije v porabi konËne energije v celoti, ki je leta
1990 znaπal πe dobrih 44 % (EU 15 le 30,8 %), je v letu 1990 padel na 
28,3 % (EU 15 pa 27,6 %), kar je æe primerljivo z Evropsko unijo.

Poraba konËne energije v sektorju promet se je v Republiki Sloveniji od
leta 1990 do leta 1999 poveËala za 16,2 PJ ali za 42,1 % (EU 15 za 2176,3
PJ ali 20,5 %) s povpreËno letno stopnjo rasti 4,0 % (EU 15 za 2,1 %). De-
leæ prometa v celotni porabi konËne energije v Republiki Sloveniji, ki 
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Slika 22-5
Poraba konËne energije po sektorjih 

za Slovenijo in EU za leti 1990 in 1999

Vir: Final energy consumption by sector, 
Indicator Fact Sheet. European Environment

Agency, 2002
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je leta 1990 znaπal le 23,6 % (EU 15 pa 29,4 %), je v letu 1990 narasel æe
na 29,7 % (EU 15 na 32 %), kar pa je πe vedno pod povpreËjem Evrops-
ke unije.

Poraba konËne energije v sektorju ostala poraba se je v Republiki Slo-
veniji od leta 1990 do leta 1999 poveËala za 24,3 PJ ali za 46,1 % (EU 15
za 1775,9 PJ ali 12,4 %) s povpreËno letno stopnjo rasti 4,3 % (EU 15 za
1,3 %). Deleæ ostale porabe v porabi konËne energije v Republiki Slove-
niji, ki je leta 1990 znaπal dobrih 32,4 % (EU 15 pa kar 39,8 %), je v letu
1990 narasel kar na 41,97 % (EU 15 na 40,4 %), kar je æe na nivoju pov-
preËja EU.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Izhajajo iz meseËnih poroËil poroËevalskih enot na osnovi Energetskega
zakona (Ur. l. RS, πt. 79/99 in 8/00) o proizvedeni, porabljeni, uvoæeni in
izvoæeni energiji. Podatki se zbirajo v bazi na Ministrstvu za okolje, pro-
stor in energijo. Agregirani so glede na vrsto konËnega izdelka. Rezul-
tat obdelav podatkov so redne letne publikacije StatistiËni letopis ener-
getskega gospodarstva Republike Slovenije, Energetska bilanca in dru-
ge ekspertize.
Podatki za Evropo:
Nanaπajo se na dræave Ëlanice EU (EU 15). Vir podatkov je EN16: Final
energy consumption by sector, Indicator fact sheet. European Environ-
ment Agency, 2002. Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v podatkov-
nem listu indikatorja, so povzeti po Eurostatovi bazi New Cronos Data-
base.
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23. Proizvajanje elektrike iz obnovljivih 
energetskih virov 

Indikator je proizvajanje elektrike iz obnovljivih energetskih virov. Proizva-
jalci elektrike iz obnovljivih virov so tisti proizvajalci elektriËne energije, ki
pri pridobivanju elektriËne energije izkoriπËajo naslednje obnovljive vire
energije (OVE):

‡ vodno energijo (hidropotenciali),
‡ biomaso (les, lesni odpadki, energetske rastline, biodizli, bioplin),
‡ sonËno energijo (fotovoltaika, fototermika),
‡ geotermalno energijo (nizko- in visokotemperaturni vodonosniki),
‡ seæiganje odpadkov in
‡ energijo vetra.
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Slika 23-1
Brutoproizvodnja elektriËne energije 

iz obnovljivih virov energije v Sloveniji

Vir: StatistiËni letopis energetskega 
gospodarstva Republike Slovenije 

1990-1999, StatistiËni urad RS

Slika 23-2
Brutoproizvodnja elektriËne energije 

iz obnovljivih virov energije v EU

Vir: Renewable electricity, Indicator Fact 
Sheet. European Environment Agency, 2002

Slika 23-3
Deleæi obnovljivih virov energije v skupni

brutoproizvodnji elektriËne energije v 

Sloveniji

Vir: StatistiËni letopis energetskega 
gospodarstva Republike Slovenije 1990-1999,

StatistiËni urad RS
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Cilji
Kjotski protokol predvideva spodbujanje in poveËevanje deleæa obnov-
ljivih virov energije s ciljem zmanjπevanja emisij CO2.

Ocena trenda
Proizvodnja elektriËne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) se v
Sloveniji nanaπa predvsem na proizvodnjo elektriËne energije iz vodnih
virov, manj pa na biomaso (les, lesni ostanki ipd.) in bioplin (deponijski
plin in plin iz Ëistilnih naprav).

KoliËina elektriËne energije iz vodnih elektrarn se je v obdobju 
1990-1999 v Republiki Sloveniji poveËala za 742 GWh ali za 24,7 % (EU 15
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Deleæi obnovljivih virov energije v skupni

brutoproizvodnji elektriËne energije v EU

Vir: Renewable electricity, Indicator Fact 
Sheet. European Environment Agency, 2002

Slika 23-5
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za 45.867 GWh ali 17,6 %) ‡ s povpreËno letno stopnjo rasti 2,5 % (EU 15
za 1,8 %). Velike HE (nad 10 MW) so pri tem prispevale 622 GWh ‡ po-
veËanje za 21,9 % (EU 15 za 274,4 %), male HE (pod 10 MW) pa so pris-
pevale 120 GWh ‡ poveËanje za 76,6 % (EU 15 za 229,5 %). Deleæ vseh
hidroelektrarn v skupni bruto proizvodnji elektriËne energije v Republiki
Sloveniji je bil 29,6 % (v EU 15 pa 12,6 %) v letu 1990 in 28,2 % (v EU 15
pa 12,0 %) v letu 1999 in je ostal praktiËno nespremenjen. Ob tem je
znaπal deleæ malih hidroelektrarn 1,4 % (v EU-15 pa 1,7 %) v letu 1990 in
2,3 % (v EU 15 pa 1,5 %) v letu 1999.

V Republiki Sloveniji se zbirajo tovrstni podatki (pri SURS) πele od leta
1995 dalje. V obdobju 1995-1999 je narasla proizvodnja elektriËne ener-
gije od 8 GWh v letu 1995 na 31 GWh v letu 1999 s povpreËno letno sto-
pnjo rasti 39 % (v EU 15 tudi za 38,1 %). Pri tem je znaπal deleæ proizvo-
dnje elektriËne energije iz bioplina 1,8 GWh v letu 1995 (21,4 %), v letu
1999 pa 12,5 GWh (66,5 %) proizvodnje elektrarn na biomaso in bioplin
skupaj.

Vetrnih, geotermalnih in sonËnih elektrarn Republika Slovenija πe nima.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Izhajajo iz meseËnih poroËil poroËevalskih enot na osnovi Energetskega
zakona (Ur. l. RS, πt. 79/99 in 8/00) o proizvedeni, porabljeni, uvoæeni in
izvoæeni energiji. Podatki se zbirajo v bazi na Ministrstvu za okolje, pro-
stor in energijo. Agregirani so glede na vrsto konËnega izdelka. Rezultat
obdelav podatkov so redne letne publikacije StatistiËni letopis energet-
skega gospodarstva Republike Slovenije, Energetska bilanca in druge
ekspertize. Podatki o biomasi izhajajo iz statistiËnih evidenc StatistiËne-
ga urada Republike Slovenije. 
Podatki za Evropo:
Nanaπajo se na dræave Ëlanice EU (EU 15). Vir podatkov je EN30: Rene-
wable electricity, Indicator fact sheet. European Environment Agency,
2002. Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu indika-
torja, so povzeti po Eurostatovi bazi New Cronos Database.
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24. PovpreËna starost voznega parka
Indikator je povpreËna starost osebnih motornih vozil. Starostna struk-
tura vozil se neposredno navezuje na strukturo vozil, ki izpolnjujejo mej-
ne vrednosti emisij πkodljivih snovi v skladu z direktivami EU (emisijski
standardi EURO I-III). 

Cilji
Tako Evropska komisija kot Ëlanice EU ter dræave kandidatke nimajo po-
sebej opredeljene ciljne povpreËne starosti voznega parka, vendar skupni
cilj ‡ izboljπanje starostne strukture voznega parka in zamenjava starih vo-
zil, ki bolj obremenjujejo okolje, z novimi, Ëistejπimi - ostaja.

Zaradi vse ostrejπih okoljskih zahtev so novejπa vozila bolj uËinkovita,
manj obremenjujejo okolje, so tiπja in varnejπa.

V dræavah Ëlanicah se izvajajo posamezni programi za spodbujanje
zamenjave starih vozil (opustitev uporabe starega vozila brez nakupa
novega (denarno nadomestilo), zamenjava z novim ali vozilom, ki manj
obremenjuje okolje (denarno nadomestilo v obliki popusta za nakup no-
vega vozila), administrativni ukrepi, ki nimajo neposrednih finanËnih po-
sledic, a posredno vplivajo na odloËitev o zamenjavi starega vozila. V
Republiki Sloveniji so omenjeni programi zaæiveli leta 1999. 

Ocena trenda
V primerjavi z dræavami EU ima Republika Slovenija ugodno starostno
strukturo vozil, saj je bila povpreËna starost registriranih osebnih vozil v
letu 1999 6,8 let, kar je manj od povpreËja dræav Ëlanic (7,3 leta), vendar
se povpreËna starost osebnih vozil poveËuje in je bila v letu 2001 7,1 le-
ta. Obenem pa ugotavljamo, da se starejπa vozila uporabljajo kot drugo
ali tretje vozilo in je zaradi tega njihovo obremenjevanje okolja manjπe.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Baza podatkov MNZ o voznem parku RS vsebuje podatke o letu izdelave
vozila, datumu prve registracije in letu prve registracije in se dopolnjuje
meseËno. PovpreËna starost vozil se navadno izraæa v mesecih, zaËne pa
se πteti od meseca (in leta) prve registracije. V izraËun povpreËnih starosti
osebnih vozil v RS sta po klasifikaciji vozil MNZ vkljuËeni dve vrsti vozil, in
sicer osebni avtomobili (OA) in osebna specialna vozila (OS). Podatki so
zanesljivi, pri izraËunavanju starosti na podlagi leta izdelave vozila so
moæni manjπi odmiki od povpreËne starosti osebnih vozil.
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je TERM 2002 33 EU ‡ Average age of the vehicle fleet,
Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002. Izvorni po-
datki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu indikatorja, so povzeti
po EUROSTAT-u.
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Slika 24-1
PovpreËna starost osebnih motornih vozil 

v Sloveniji in EU

Vir: Baza podatkov Ministrstva za notranje
zadeve. Obdelava Inπtitut za energetiko
Energis, Eurostat 2002
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25. Vozni park, ki ustreza emisijskim standardom
Indikator je deleæ cestnih motornih vozil, ki ustrezajo emisijskim standar-
dom (EURO I, EURO II in EURO III). Deleæ motornih vozil, ki ustrezajo
emisijskim standardom, je v povezavi s specifiËnimi emisijami, πtevilom
registriranih motornih vozil in povpreËno starostjo motornih vozil. 

Cilji
PoveËanje deleæa vozil, ki izpolnjujejo najnovejπe (najstroæje) emisijske
standarde za nova vozila.

Zakonodaja o emisijah novih motornih vozil velja v dræavah EU od le-
ta 1970. Posebej obravnava posamezne tipe vozil (osebna vozila, lahka
tovorna vozila, teæka tovorna vozila) in vrste pogonskega goriva (motor-
ni bencin, dizelsko gorivo), vendar ne predpisuje deleæa vozil, ki ustreza-
jo emisijskim standardom v voznem parku posamezne dræave Ëlanice. Za
osebna in lahka tovorna vozila velja direktiva 1998/69/ES, za teæka tovor-
na vozila direktiva 1999/96/ES, za motorna kolesa pa direktiva 97/24/ES.

Ocena trenda
Deleæ motornih vozil, opremljenih s katalizatorjem, se poveËuje. Prodor
novih tehnologij je odvisen od æivljenjske dobe motornih vozil. Struktu-
ra motornih vozil se zaradi hitrejπega obnavljanja voznega parka v RS hi-
treje pribliæuje povpreËju dræav EU. Ocene deleæa osebnih vozil s kata-
lizatorji potrjujejo, da je za implementacijo novih tehnologij na celo-
tnem parku motornih vozil potrebno najmanj deset let.

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Opis vira podatkov: Baza podatkov MNZ o voznem parku RS vsebuje
podatke o vrsti vozila (upoπtevani osebni avtomobili in osebna special-
na vozila), pogonskem gorivu vozila (upoπtevan motorni bencin) in letu
izdelave vozila, kar je osnova za izraËun deleæa motornih vozil, oprem-
ljenih s katalizatorjem. 

92

Okolje v Sloveniji 2002
Okoljski indikatorji

EU-15

Portugalska (90/98)

©panija

Zdruæeno Kraljestvo

Italija (90/98)

Finska

Slovenija (1999)

Francija

GrËija

Irska (90/98)

©vedska

Danska

Belgija

NemËija

Luksemburg

Nizozemska

Avstrija

1990

1999

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 25-1
Deleæ osebnih avtomobilov na bencinski 

pogon s katalizatorjem
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standards, Indicator fact sheet. European 
Environment Agency, 2002; podatki za 
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©tevilo motornih vozil z vgrajenim katalizatorjem se za posamezno le-
to izraËunava iz stanja voznega parka na dan 31. december. Za posame-
zna motorna vozila je v bazi podatkov MNZ treba popraviti podatke o vr-
sti pogonskega goriva, kar vpliva na konËno πtevilo motornih vozil na
bencinski pogon in s tem na deleæ vozil na bencinski pogon, opremlje-
nih s katalizatorjem. Glede na majhen deleæ potrebnih popravkov (<1 %)
lahko podatke ocenjujemo kot toËne in kvalitetne. Z izraËunavanjem de-
leæa katalizatorjev iz leta izdelave motornega vozila na tip oziroma pod-
tip vozila bi zajeli tudi tista vozila, ki so imela vgrajene katalizatorje, πe
preden je bilo to predpisano.
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je TERM 2002 34 EU ‡ Proportion of vehicle fleet meeting
certain air and noise emission standards, Indicator fact sheet. European
Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v po-
datkovnem listu indikatorja, so povzeti po Eurostat Statistical Compen-
dium 2002 (Eurostat, 2002) in so ocena deleæa vozil s katalizatorjem gle-
de na starost vozil.
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26. NaËin prevoza v tovornem prometu
Razvoj naËina prevoza v tovornem prometu prikazujemo kot primerjavo
med indeksoma rasti BDP in tonskih kilometrov v tovornem prometu
med letoma 1995 in 2001 ter z deleæem tonskih kilometrov cestnega to-
vornega prometa v tonskih kilometrih celotnega tovornega prometa.
Tonski kilometri so seπtevki zmnoækov koliËine blaga in razdalj, na kate-
rih je bilo to blago prepeljano.

Cilji
Glavna cilja na tem podroËju sta zmanjπanje povezave med ekonomsko
rastjo in potrebo po tovornem prometu ter poveËevanje deleæa æele-
zniπkega prometa.

V Beli knjigi o prometni politiki je Evropska komisija opredelila ukre-
pe za celovito reπevanje prometne problematike. Predvideni ukrepi ni-
so neposredno namenjeni zmanjπevanju povezave med ekonomsko ra-
stjo in rastjo tovornega prometa. Njihov namen je predvsem ustvarjanje
ustreznih razmer za vzpostavljanje konkurenËnosti med posameznimi
oblikami tovornega prometa, predvsem s ponovno oæivitvijo æelezniπke-
ga prometa, z investicijami v transevropske æelezniπke povezave ter
ustrezno in uËinkovito cenovno politiko. Cilj omenjenih ukrepov je do
leta 2010 vzpostaviti deleæe posameznih oblik prometa iz leta 1998. 
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Slika 26-1
Gibanje tovornega prometa v RS in bruto

domaËega proizvoda

Vir: StatistiËni letopis, StatistiËni urad RS

Slika 26-2
Deleæ cestnega tovornega prometa 

v primerjavi z dræavami EU

Vir: TERM 2002 13 EU ‡ Freight transport 
demand by mode, Indicator Fact Sheet. 

European Environment Agency, 2002; 
Podatki za Slovenijo: StatistiËni urad RS
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Ocena trenda
Zmanjπevanje odvisnosti med ekonomsko rastjo in obsegom tovornega
prometa ni doseæeno. Tovorni promet v zadnjem obdobju raste precej
hitreje kot BDP. Gibanja v strukturi med cestnim in æelezniπkim tovornim
prometom ne kaæejo na prehod tovora s cest na æeleznice. 

Deleæ cestnega tovornega prometa se hitro poveËuje, vendar ostaja
pod povpreËjem dræav EU. Deleæ cestnega tovornega prometa je leta
1999 dosegel 55 %, kar je za 19 % manj od povpreËja EU. Deleæ æele-
zniπkega tovornega prometa se je kljub poveËanju obsega s 53 % v le-
tu 1996 zniæal na 33 % v letu 2001, vendar ostaja visoko nad pov-
preËjem EU (14 % v letu 1999).

Podatki in viri:
Podatki za Slovenijo:
Podatke o tonskih kilometrih v tovornem prometu meseËno zbira Stati-
stiËni urad RS in jih objavlja v StatistiËnem letopisu RS v poglavju Promet.
Za tovorni promet so dostopni podatki o prepeljanem tovoru po æelezni-
ci, v cestnem javnem prometu, cestnem prometu za lastne potrebe in
zraËnem prometu. Tonski kilometri (tkm) so seπtevki zmnoækov koliËine
blaga in razdalj, na katerih je bilo to blago prepeljano (Metodoloπka po-
jasnila ‡ StatistiËni letopis RS ‡ Promet). 

Tudi podatki o bruto domaËem proizvodu so povzeti po StatistiËnem
letopisu RS. BDP je izraæen v stalnih cenah 1995.
Podatki za Evropo:
Vir podatkov je TERM 2002 13 EU ‡ Freight transport demand by mo-
de, Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002. Izvorni
podatki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu indikatorja, so povze-
ti po Eurostat Statistical Compendium 2002.
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27. Kakovost pitne vode
Po slovenski zakonodaji je pitna voda voda iz sistemov za javno oskr-

bo s pitno vodo in voda za embaliranje, namenjena javni porabi. Vsak
sistem javne oskrbe s pitno vodo mora imeti upravljavca, ki mora zago-
tavljati zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vo-
do. Zdravstvena ustreznost pitne vode se ugotavlja z odvzemom in pre-
skuπanjem vzorcev, varnost oskrbe s pitno vodo pa s presojo vseh ele-
mentov sistema javne oskrbe s pitno vodo, ki jih je treba stalno nadzo-
rovati in preverjati in po potrebi korigirati. Notranji nadzor, ki ga bo izva-
jal upravljavec na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point), bo z letom 2003 vzpostavljen v skladu z doloËbami 17.
Ëlena Zakona o zdravstveni ustreznosti æivil in izdelkov ter snovi, ki pri-
hajajo v stik z æivili (Ur. l. RS, πt. 52/2000). Pripravljen je osnutek novega
Pravilnika o pitni vodi, ki bo tudi popolnoma v skladu z zakonodajo Ev-
ropske unije. 
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Slika 27-1
Deleæ prebivalcev, ki se oskrbujejo 

iz sistemov javne oskrbe s pitno vodo, 

ki preskrbujejo veË kot 5.000 prebivalcev RS,

pri katerih je bilo v 5 % ali veË neustreznih

vzorcev pitne vode zaradi mikrobioloπkih 

in fizikalno-kemijskih preskuπanj v letih 

1999-2001 (Pojasnila *** glej v Podatkih 

in virih)

Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo 
s pitno vodo, Inπtitut za varovanje zdravja

RS, 2002

Slika 27-2
Deleæ neustreznih vzorcev rednih 

in obËasnih mikrobioloπkih preskuπanj zaradi

preseæene vrednosti posameznih 

parametrov v sistemih javne oskrbe s pitno

vodo za najmanj 5.000 prebivalcev v letih

1999-2001 v Sloveniji (Pojasnila *** glej 

v Podatkih in virih)

Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo 
s pitno vodo, Inπtitut za varovanje zdravja,

2002
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Slika 27-3
Deleæ vzorcev obËasnih fizikalno kemijskih

preskuπanj, pri katerih je bila vsaj pri enem

vzorcu preseæena priporoËena najviπja 

vrednost za pesticide na sistemih javne

oskrbe s pitno vodo, ki oskrbujejo za 

najmanj 5.000 prebivalcev v letih 1999-2001

v Republiki Sloveniji (Pojasnila ** glej v 

Podatkih in virih)

Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo 
s pitno vodo, Inπtitut za varovanje zdravja,

2002
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Cilji
Cilj je ugotoviti dejansko stanje na podroËju javne oskrbe s pitno vodo
v Sloveniji, doloËiti vrednosti in trende mikrobioloπkih in fizikalno-kemij-
skih parametrov za oceno zdravstvene ustreznosti pitne vode ter stanje
elementov varnosti oskrbe s pitno vodo, vkljuËno z izvajanjem varoval-
nih ukrepov v vodovarstvenih obmoËjih zaradi varovanja javnega zdrav-
ja in predlagati ukrepe za izboljπanje stanja.

Zakonska podlaga so zahteve Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pi-
tne vode (Ur. l. RS, πt. 46/97, 52/97, 54/98 in 7/00), ki je v veËji meri
usklajen z direktivo EU za podroËje pitne vode 98/83/ES. 

Ocena trenda
V Sloveniji je πtevilo hidriËnih epidemij majhno, enako tudi πtevilo obole-
lih. Ne glede na to si je treba prizadevati za reden strokovni in uradni nad-
zor vseh javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo. Nadzor obsega zlasti mi-
krobioloπka in fizikalno-kemijska preskuπanja vzorcev pitne vode zaradi
presojanja zdravstvene ustreznosti pitne vode in elementov sistema zaradi
ugotavljanja varnosti oskrbe s pitno vodo. ProblematiËni so “manjπi” siste-
mi, ki oskrbujejo do 1.000 dræavljanov. Ti javni sistemi so preteæno neure-
jeni (pomanjkljiva oprema, slabo vzdræevanje naprav, ne izvajajo se varstve-
ni ukrepi v vodovarstvenih obmoËjih) in nimajo upravljavca. Kakrπen koli
ukrep v teh sistemih pomembno izboljπa zdravstveno ustreznost pitne vo-
de in varnost oskrbe. 

Pri toksiËnih parametrih je najpogosteje preseæena priporoËena najviπja
vrednost pesticidov, zlasti atrazina in njegovih razgradnih produktov, pre-
dvsem v sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki uporabljajo kot vir pitne vode
podzemne vode. PriporoËena najviπja vrednost je 0,1 µg/l. Ugotovljena
koncentracija po pravilniku (ogroæanje zdravja) sicer πe ne zahteva akutnih
ukrepov, vendar pa opozarja na onesnaæenost podzemnih voda s pesticidi.

Prisotnost nitratov v vzorcih pitne vode, odvzetih iz omreæij javnih si-
stemov, sistematiËno ugotavljamo od leta 1995. ©tevilo “manjπih” siste-
mov, v katerih je razmeroma pogosto preseæena koncentracija, se je bi-
stveno zmanjπalo (πtevilo prebivalcev, oskrbovanih iz teh sistemov, se je
zmanjπalo s 112.498 leta 1995 na 1.835 leta 2000.

Podatki in viri:
Podatki o zdravstveni ustreznosti pitne vode so agregirani po javnih si-
stemih za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbujejo 5.000 prebivalcev ali veË,
za obmoËje Slovenije.

Vir podatkov je Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki
se na Inπtitutu za varovanje zdravja RS vsako leto dopolnjuje in spreminja
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Slika 27-4
Deleæ neustreznih vzorcev obËasnih fizikalno

kemijskih preskuπanj zaradi prevelike 

vsebnosti koncentracije nitratov v pitni 

vodi v sistemih javne oskrbe s pitno vodo, 

ki oskrbujejo za najmanj 5.000 prebivalcev 

v letih 1999-2001 v RS (Pojasnila ** glej 

v Podatkih in virih)

Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo 
s pitno vodo, Inπtitut za varovanje zdravja,
2002
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skladno s posredovanimi podatki obmoËnih zavodov za zdravstveno var-
stvo in glede na zahteve za poroËanje. Podatke sporoËijo upravljavci jav-
nih sistemov obmoËnim zavodom za zdravstveno varstvo, s katerimi ima-
jo sklenjeno pogodbo, zavodi pa Inπtitutu za varovanje zdravja RS, ki le-
tno pripravi poroËilo in ga posreduje Ministrstvu za zdravje RS.

Vir vsebuje podatke o upravljavcu, javnem sistemu za oskrbo s pitno
vodo (tip vode, velikost sistema, πtevilo prebivalcev, ki jih oskrbuje), po-
datke o varnosti (urejenost varstvenih obmoËij in izvajanje varovalnih ukre-
pov v njih), rezultate preskuπanja vzorcev pitne vode, skladno z zahtevami
Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, 46/97, 52/97,
54/98 in 7/00). Iz rezultatov rednih in obËasnih mikrobioloπkih in fizikalno-
kemijskih preskuπanj ugotovimo zdravstveno ustreznost pitne vode ter,
glede na urejenost varstvenih obmoËij, varnost oskrbe s pitno vodo. Do-
loËimo tudi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za izboljπanje stanja.
Pojasnila slike 27-1: 
E.coli**: deleæ prebivalcev, vezanih na sisteme, v katerih se v vzorcih vo-
de pojavlja v 5 % ali veË neustreznih vzorcev zaradi ugotovljene E. coli;
fiz-kem***: deleæ prebivalcev, vezanih na sisteme, v katerih se v vzorcih
vode pojavlja v 5 % ali veË neustreznih vzorcev zaradi fizikalno-kemijskih
parametrov (temperatura, barva, vidne neËistoËe, okus, vonj, motnost,
pH, elektroprevodnost, TOC, pogojno πe æelezo, aluminij);
toksiËne snovi****: deleæ prebivalcev, vezanih na sisteme, pri katerih se
v vzorcih vode pojavlja v 5 % ali veË neustreznih vzorcev zaradi pre-
seæenih vrednosti za posamezne toksiËne parametre (posamezen pesti-
cid/metabolit; skupni pesticidi; 14.600 prebivalcev istoËasno izpostav-
ljenih bromatu (leto 2000));
nesprejemljive snovi*****: deleæ prebivalcev, vezanih na sisteme, pri ka-
terih se v vzorcih vode pojavlja v 5 % ali veË neustreznih vzorcev zaradi
preseæenih vrednosti za posamezne nesprejemljive parametre (nitrati;
31.825 preb. izpostavljenih trihalometanom (THM), ki se tvorijo v pitni
vodi kot stranski produkti ‡ leto 1999).
Pojasnila slike 27-2:
neustrezni E. coli**: deleæ neustreznih vzorcev (odvzetih za redne in
obËasne preiskave) samo ali tudi zaradi E. coli; 
neustrezni enterokoki***: deleæ neustreznih vzorcev (odvzetih za obËasne
mikrobioloπke preiskave) samo ali tudi zaradi enterokokov;
neustrezni kombinacija****: deleæ neustreznih vzorcev (odvzetih za
obËasne mikrobioloπke preiskave) samo ali tudi zaradi kombinacije E. co-
li in entrokokov.
Pojasnilo slike 27-3:
neustrezni pesticidi**: deleæ neustreznih vzorcev samo ali tudi zaradi po-
sameznih ali skupnih pesticidov.
Pojasnilo slike 27-4:
neustrezni nitrati**: deleæ neustreznih vzorcev samo ali tudi zaradi nitra-
tov.
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28. Kakovost kopalnih voda
Naravne kopalne vode so vse tekoËe in stojeËe celinske vode (reke, jeze-
ra) in morje ali deli teh voda, kjer se obiËajno kopa veËje πtevilo ljudi in
kopanje ni prepovedano. Naravne kopalne vode doloËi vlada, prikaæejo
pa se v naËrtih upravljanja z vodami. Kopalno obmoËje je vsaka povrπina,
kjer je naravna kopalna voda, vkljuËno s povrπino ob vodi za kopanje.

Urejeno naravno kopaliπËe, na kopalnem obmoËju, mora imeti zgrajen
objekt skladno z Zakonom o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS, πt. 44/00)
in navodili upravljavca. Vsa druga naravna kopaliπËa so neurejena.

KopaliπËa so namenjena za rekreativne, πportne, terapevtske, vzgojne
in druge dejavnosti, delimo pa jih na bazenska kopaliπËa in kopaliπËa ob
povrπinskih vodah, ki se razlikujejo glede na problematiko in zahteve.

Podatki o zdravstveni ustreznosti naravnih kopalnih voda so agregira-
ni po tipu kopalne vode (morje ter stojeËe in tekoËe celinske vode), po
obmoËjih nadzora ‡ javni zavodi za zdravstveno varstvo (ZZV), po pogo-
stnosti vzorËenja v sezoni in po mikrobioloπki ter fizikalno-kemijski ustre-
znosti odvzetih vzorcev po posameznih tipih kopalnih voda.

Cilji
Cilj je ugotoviti dejansko stanje kakovosti kopalnih voda v Sloveniji,
izvajanje nadzora na posameznih kopalnih mestih zaradi varovanja jav-
nega zdravja, doloËiti trende kakovosti, predlagati ukrepe za izboljπanje
stanja nadzora in kakovosti kopalnih voda.
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Slika 28-1
Deleæ ustreznih vzorcev, odvzetih 

za mikrobioloπka in fizikalno-kemijska 

preskuπanja, po tipu kopalne vode v letu

2001

Vir: Zbirka podatkov o kopaliπËih ob naravnih
vodah, Inπtitut za varovanje zdravja RS, 2002

Slika 28-2
Deleæ ustreznih vzorcev, odvzetih 

za mikrobioloπka in fizikalno-kemijska 

preskuπanja, po tipu kopalne vode: morje 

in celinske vode, v letih 1996-2001

Vir: Zbirka podatkov o kopaliπËih ob naravnih
vodah, IVZ, 2002
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Ocena trenda
Nadzor kakovosti kopalne vode v naravnih kopaliπËih pravno ni zadovo-
ljivo urejen. To podroËje ureja zastarela zakonodaja: Pravilnik o higien-
skih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. SRS, πt. 9/88) in Uredba o klasifika-
ciji voda medrepubliπkih vodnih tokov, meddræavnih voda in voda obal-
nega morja Jugoslavije (Ur. l. SFRJ, πt. 6/78), kjer so za kontrolo kakovo-
sti kopalne vode predpisani le parametri in njihove vrednosti. Vsa kopa-
liπËa ob rekah, bajerjih in gramoznicah so neurejena in nimajo upravljav-
ca, deloma tudi ob jezerih in morju. Po veljavni slovenski zakonodaji bi
morali odvzemati vzorce kopalne vode vsak teden, po priporoËilih di-
rektive EU iz leta 1975 pa na 14 dni. V kopaliπËih ob morju, ob Blejskem
in Bohinjskem jezeru in ©obËevem bajerju, ki imajo upravljavca, se
opravlja vzorËenje v skladu s predpisi. 

V pripravi so strokovna izhodiπËa za podzakonske akte na osnovi pr-
ve in tretje toËke 32. Ëlena Zakona o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS,
πt. 44/00), ki bodo usklajena tudi z direktivo EU (76/160/EGS) in Zako-
nom o vodah (Ur. l. RS, πt. 67/2002)

Leta 2001 je bilo odvzetih zadosti vzorcev v 32 kopaliπËih ob morju,
kjer so preskuπanja pokazala, da je bilo mikrobioloπko neustreznih 13 %
vzorcev (polovica zaradi skupnih koliformnih bakterij, Ëetrtina zaradi fekal-
nih koliformnih bakterij, Ëetrtina zaradi obeh parametrov in 3 vzorci zara-
di fekalnih streptokokov), fizikalno-kemijsko neustreznih pa 1 % vzorcev,
in sicer zaradi prisotnosti amonija.

Na 14 dni so bili odvzeti vzorci iz Blejskega in Bohinjskega jezera; mi-
krobioloπko neustrezen je bil en vzorec (zaradi prisotnosti samo fekalnih
koliformnih bakterij), fizikalno-kemijsko pa tudi eden (zaradi nitritov). V
©obËevem bajerju so bili vzorci neustrezni zaradi nitritov, v reki Sori v
veËjem delu zaradi skupnih in fekalnih koliformnih bakterij ter nitritov.
Na vseh ostalih kopalnih mestih ob tekoËih in stojeËih celinskih vodah,
kjer se obiËajno v sezoni kopa veËje πtevilo kopalcev, je bil ponekod od-
vzet le po en vzorec vode. 

Zaradi premajhnega πtevila odvzetih vzorcev za veËino kopaliπË, kjer se
ljudje tradicionalno kopajo, ni mogoËe podati ocene o kakovosti kopalne
vode. KopaliπËa, zlasti ob rekah, gramoznicah in bajerjih, so popolnoma
neurejena, v njih pa je bil odvzet veËinoma le po en vzorec vode ali od-
vzema sploh ni bilo. 

Glede na zahteve EU bo treba poroËati o kakovosti kopalnih voda na
osnovi izvajanja monitoringa. V ta namen smo v letu 2001 doloËili kopa-
liπËa ob naravnih vodah, kjer se tradicionalno kopa povpreËno na dan (zla-
sti ob koncu tedna) najmanj 100 ljudi. Tako smo doloËili okoli 50 kopaliπË,
od katerih bo dræava izbrala tista (ali vsa), za katera se bo obvezala, da bo
zanje poroËala.

Podatki in viri:
Vir podatkov je Zbirka podatkov o kopaliπËih ob naravnih vodah, ki se
na Inπtitutu za varovanje zdravja RS vsako leto dopolnjuje in spreminja
skladno s posredovanimi podatki obmoËnih ZZV in glede na zahteve za
poroËanje. Podatke sporoËajo upravljavci javnih kopaliπË obmoËnim za-
vodom, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo, zavodi pa Inπtitutu za va-
rovanje zdravja RS, ki letno pripravi poroËilo in ga posreduje Ministrstvu
za zdravje RS. Na nekaterih kopaliπËih, kjer se obiËajno kopa veËje πte-
vilo kopalcev in nimajo upravljavca, odvzemajo zavodi vzorce za pre-
skuπanje ne glede na odsotnost upravljavca.

Vir vsebuje podatke o kraju, kjer je kopaliπËe, imenu vode in imenu
kopaliπËa, tipu kopalne vode, vzpostavljenem nadzoru, pogostnosti
vzorËenja, πtevilu odvzetih vzorcev za mikrobioloπka in fizikalno-kemij-
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ska preskuπanja ter πtevilu neustreznih vzorcev in vzroku neustreznosti v
skladu s Pravilnikom o higienskih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. SRS,
πt. 9/88). Iz rezultatov preskuπanj se oceni higienska ustreznost kopalne
vode in doloËijo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in izboljπanje stanja
zaradi varovanja javnega zdravja.

Podatki se zbirajo letno (poroËanje obmoËnih zavodov in laboratori-
ja IVZ) in se objavljajo kot letno poroËilo za Ministrstvo za zdravje.
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29. Okoljske takse in druge dajatve 
za obremenjevanje okolja

Okoljske takse in druge dajatve za obremenjevanje okolja so ekonom-
ski instrumenti varstva okolja, ki pomenijo povraËilo stroπkov za πkodo,
ki jo povzroËi povzroËitelj obremenjevanja okolja. V Sloveniji so predpi-
sani: taksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2, taksa za obreme-
njevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpad-
kov, taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in te-
koËin ter vodna povraËila.

Cilji
PoveËevanje deleæa sredstev za varstvo okolja in vse bolj razπirjena uve-
ljavitev naËela “povzroËitelj obremenjevanja okolja plaËa”.

Vsi ekonomski instrumenti varstva okolja so uvedeni na podlagi 80.
Ëlena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, πt. 32/92, 1/96):

‡ Uredba o taksi za obremenjevanje voda (Ur. l. RS, πt. 41/95, 44/95,
8/96, 124/00 in 49/01),

‡ Uredba o vodnih povraËilih (Ur. l. RS, πt. 41/95, 84/97, 124/00,
110/01),

‡ Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 (Ur. l. RS,
πt. 68/96, 2/97, 5/97, 24/99, 65/98, 51/99, 42/00),

‡ Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpad-
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Slika 29-1
FinanËni uËinki dajatev iz naslova 

obremenjevanja okolja

Vir: Ministrstvo za finance (Bilanca odhodkov
in prihodkov proraËuna RS), Generalni 

carinski urad, interni podatki MOPE in ARSO
(baza Vodna povraËila, takse in koncesije,

baza Viri onesnaæenja, baza Ravnanje 
z odpadki), 2002

Slika 29-2
Deleæ dajatev za obremenjevanje okolja 

v davËnih prihodki proraËuna RS

Vir: Bilten javnih financ (Ministrstvo za 
finance)
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kov (Ur. l. RS, πt. 70/01),
‡ Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih

olj in tekoËin (Ur. l. RS, πt. 2/02).
Bistveni dokumenti EU in v njih opredeljeni cilji:
V skladu z osnovnim naËelom politike varstva okolja mora po-

vzroËitelj obremenjevanja okolja poravnati vse stroπke πkode, po-
vzroËene okolju. PovzroËitelj obremenjevanja okolja je v skladu z ome-
njenim naËelom πkodo (oz. s sanacijo te πkode povzroËene stroπke)
dolæan vkljuËiti med proizvodne stroπke in tako v ceno svojega proizvo-
da. »e stroπkov πkode ne more poravnati neposredni povzroËitelj, torej
onesnaæevalec, je te stroπke treba eksternalizirati, kar pomeni, da jih
morajo plaËati drugi Ëlani druæbe.

K temu obvezujejo doloËila 174. Ëlena Sporazuma, ki ustanavlja Ev-
ropsko skupnost (EC Treaty), v slovenskem pravnem redu pa doloËila
80. Ëlena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, πt. 32/93 in 1/96). 

Ocena trenda
NaËelo “povzroËitelj obremenjevanja okolja plaËa πkodo, povzroËeno
okolju” se v zadnjih letih uresniËuje v vse veËjem obsegu na vse veË po-
droËjih (odpadne vode, ravnanje z odpadki, uËinkovita raba energije).
Predvsem na podroËju zbiranja in ËiπËenja odpadnih voda pomeni taksa
za obremenjevanje voda primaren namenski vir financiranja izgradnje
infrastrukturnih objektov in naprav. Enako priËakuje zakonodajalec na
podroËju izgradnje infrastrukture za ravnanje z odpadki in pri
zmanjπevanja emisij toplogrednih plinov. UpoπtevajoË politiko dræavnih
pomoËi je tako zavezanec za plaËilo takse za obremenjevanje voda, ta-
kse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in takse za
obremenjevanje zraka z emisijami CO2 oproπËen plaËila dajatve, Ëe do-
kaæe, da je sredstva vloæil v ukrepe sanacije oz. zmanjπanja obremenje-
vanja okolja na zadevnem podroËju.

Iz leta v leto se poveËuje deleæ dajatev iz naslova obremenjevanja
okolja v vseh davËnih prihodkih proraËuna RS. Ocenjuje se, da bo ta v
letu 2002 æe 3,4 %, kar sodi k zaËetku uresniËevanja okoljske reforme
javnih financ, katere cilj je zmanjπanje fiskalnih obremenitev stroπkov de-
la na raËun poveËanja fiskalnih obremenitev onesnaæevanja okolja. 

Podatki in viri:
Ministrstvo za finance, Sektor za analize, metodologijo in bilance javnih
financ izdaja meseËna poroËila o realizaciji dræavnega proraËuna za po-
samezno proraËunsko leto v okviru bilance prihodkov in odhodkov
dræavnega proraËuna.

Agencija RS za okolje na podlagi poroËil zavezancev po naslednjih
uredbah:

‡ Uredba o taksi za obremenjevanje voda (Ur. l. RS, πt. 41/95, 44/95,
8/96, 124/00 in 49/01),

‡ Uredba o vodnih povraËilih (Ur. l. RS, πt. 41/95, 84/97, 124/00,
110/01),

‡ Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 (Ur. l. RS,
πt. 68/96, 2/97, 5/97, 24/99, 65/98, 51/99, 42/00),

‡ Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpad-
kov (Ur. l. RS, πt. 70/01),

‡ Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih
olj in tekoËin (Ur. l. RS, πt. 2/02)
vodi baze podatkov (baza Vodna povraËila, takse in koncesije, ba-
za Viri onesnaæenja, baza Ravnanje z odpadki), ki vsebujejo infor-
macije o okoljskih taksah in drugih dajatvah za varstvo okolja.
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