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ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OKOLJA 

 

V spodnji tabeli je pregled razpoložljivih informacij za opredelitev stanja okolja iz evidenc 

informacijskega sistema okolja ter evidenc in drugih baz, vzpostavljenih pri državnih organih. Podatki 

iz navedenih evidenc so uporabljeni pri opisu stanja okolja.  

 

V nadaljevanju je analiza obstoječega stanja za področja okolja, za katera smo na podlagi 

identifikacije vplivov ugotovili, da bi lahko imelo izvajanje EKS nanje pomemben vpliv. 

 
Zbirke podatkov o stanju okolja in obstoječih obremenitev okolja 

Naziv zbirke podatkov, 

vir podatkov 

Upravljavec zbirke Pojasnila 

Atlas okolja 

(http://gis.arso.gov.si/at

lasokolja 

 

 

Ministrstvo za okolje 

in prostor, ARSO 

Atlas okolja je spletna storitev, ki omogoča z uporabo 

spletnega brskalnika vpogled v prostorske podatke za 

območje Slovenije prek interneta. Z njegovo pomočjo 

Agencija RS za okolje (v nadaljnjem besedilu: 

ARSO) ponuja vpogled do okoljskih prostorskih vsebin 

najširšemu krogu uporabnikov.  

Geoportal ARSO 

http://gis.arso.gov.si/ge

oportal/catalog/main/h

ome.page 

Ministrstvo za okolje 

in prostor, ARSO 

Geoportal ARSO je namenjen brskanju, iskanju in prenosu 

podatkovnih slojev okoljskih prostorskih vsebin. Podatki se 

nanašajo na sloje, ki so v pristojnosti ARSO in so na 

vpogled v Atlasu okolja. 

Atlas voda 

http://gis.arso.gov.si/ev

ode/profile.aspx?id=atl

as_voda@Arso 

Ministrstvo za okolje 

in prostor, ARSO 

Atlas voda je spletna storitev, ki omogoča z uporabo 

spletnega brskalnika vpogled v vsebine s področja voda, ki 

so bile izdelane v okviru implementacije EU pravnega reda 

v Sloveniji (vodne (WFD), poplavne (FD) in morske 

(MSFD) direktive). 

Naravovarstveni atlas  

http://www.naravovars

tveni-atlas.si/nvajavni/  

Ministrstvo za okolje 

in prostor, ARSO 

Naravovarstveni atlas je spletna aplikacija, ki prikazuje 

podrobnejše vsebine s področja ohranjanja biotske 

raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v Sloveniji. 

Stanje okolja v 

Sloveniji 

http://www.arso.gov.si/ 

Ministrstvo za okolje 

in prostor, ARSO 

Poročilo o okolju pripravi ministrstvo, pristojno za področje 

okolja, v sodelovanju z drugimi ministrstvi vsake 4 leta. 

Poročilo o stanju okolju pokriva predvsem časovno obdobje 

od zadnjega podobnega poročila dalje. V poročilu so 

upoštevani podatki in analize, ki so v času priprave poročila 

na voljo. Poročilo služi za namen vrednotenja okoljskih 

politik zadnjega obdobja in kot strokovna podlaga za 

pripravo naslednjih strateških dokumentov. 

Krajinska območja s 

prepoznavnimi 

značilnostmi na 

nacionalni ravni  

 

Ministrstvo za okolje 

in prostor 

Območja opredeljuje Strategija prostorskega razvoja 

Slovenije. To so na državni ravni pomembna krajinska 

območja, ki vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele 

slovenske krajine z dobro ohranjenimi krajinskimi 

sestavinami.  

Izjemne krajine Ministrstvo za okolje 

in prostor 

Izjemne krajine so krajinska območja, ki imajo posebno 

vrednost na določenem ozemlju in so zanj značilne. 

Praviloma gre za manjša območja, nastala kot posledica 

tradicionalne, največkrat kmetijske rabe prostora, skladne z 

naravno krajinsko zgradbo in naravnimi procesi. 

Register nepremične 

kulturne dediščine 

(RKD) 

http://giskd.situla.org/ 

Ministrstvo za 

kulturo,  

INDOK center 

Uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na 

območju Slovenije. Podatki registra so dostopni tudi v obliki 

pravnih režimov varstva dediščine za potrebe prostorskega 

načrtovanja in posegov v prostor. 

Dejanska raba 

http://rkg.gov.si/GERK

/ 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Dejanska raba je bila vzpostavljena na osnovi interpretacije 

letalskih posnetkov (DOF) za namene administrativnih 

kontrol in izdelave katastra trajnih nasadov (vinogradi, 

sadovnjaki, hmeljišča in oljčniki). Gre za tipološko delitev 

vrste rabe glede na stanje dejanske rabe ob zajemu in ločuje 



PRILOGA 1 - ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OKOLJA                                                                     

2 

kategorije rabe, kot so pozidana in sorodna zemljišča, 

kmetijska zemljišča, gozdovi, vode ipd. 

Talno število 

http://rkg.gov.si/GERK 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

Talno število predstavlja pridelovalno sposobnost zemljišča 

in je določeno z lastnostmi tal, ki so trajnega značaja. 

Osnovni parametri za izračun talnega števila so: tekstura tal, 

razvojna stopnja tal, matična podlaga in vodne razmere. 

Dobljeno talno število je neodvisno od trenutne vrste rabe 

(njiva, travnik, sadovnjak, vinograd, gozd) in izkazuje le 

pridelovalni potencial zemljišča. Podrobneje je mogoče 

razlikovanje še z upoštevanjem ostalih faktorjev, kot so 

podatki o klimi, DMR (digitalni model reliefa) in drugih. 

Statistični podatki 

http://www.stat.si/stat

web 

Statistični urad RS Statistični urad RS izvaja statistiko in statistično analizo ter 

obdelavo podatkov v Republiki Sloveniji. Državna statistika 

zagotavlja podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, 

demografskem in socialnem področju ter na področju okolja 

in naravnih virov. 

Naravni viri 

 

Tla 

 

Tla oz. zemljišča so pomemben naravni vir, ki omogoča nastanek/obstoj kopenskih ekosistemov. 

Kakovostna tla oz. prostor z rodovitnimi tlemi in ustrezno klimo so dragocena naravna danost. Tla 

človeku omogočajo preživetje, posledično razvoj industrije, umetnosti in kulture. V preteklosti so tla 

ocenjevali predvsem skozi funkcijo pridelovanja hrane (v kmetijstvu) oz. biomase (gozdarstvu). Poleg 

teh (za kmetijstvo in gozdarstvo primarnih funkcij) opravljajo tla bistvene okoljske funkcije v 

ekosistemih (npr. filtriranje vode in napajanje podtalnice, razgradnjo /nevtralizacijo škodljivih 

izpustov prometa in industrije; vezave in kroženje CO2, kroženje snovi/hranil in energije). Tla 

kmetijskih zemljišč so, v primerjavi z drugimi manj kakovostnimi zemljišči (npr. plitva, skeletna oz. 

ruderalna zemljišča), zaradi svojih lastnost in vsestranskosti sposobna poleg pridelave hrane v največji 

meri opravljati tudi pomembne okoljske funkcije. 

 

Pri degradaciji tal gre za zmanjšanje sposobnosti izvajanja vsaj ene od bistvenih okoljskih funkcij tal 

(rodovitnost in kroženje hranil, filtriranje/čiščenje površinskih in meteornih voda, vezava in 

transformacija onesnažil, zadrževanje in vezava atmosferskega CO2).  

 

Talno število 

Kakovost tal opredeljuje bistveno lastnost tal, ki omogoča nastanek in obstoj kopenskih ekosistemov - 

rodovitnost. Ta kakovost je opredeljena s povprečnim talnim številom (TS) izraženim v točkah med 1 

(najslabša) in 100 (najboljša tla). Talno število je izdelano na podlagi pedoloških in nekaterih reliefnih 

značilnosti pokrajine. Točke TS so odraz vrednotenja bistvenih kmetijskih in okoljskih kazalcev 

kakovosti tal saj dobro opredeljujejo ne samo rodovitnost pač pa tudi sposobnost tal izvajanja 

pomembnih okoljskih funkcij. Osnovna informacija o kakovosti tal je digitalna karta talnega števila, ki 

je objavljena na spletni strani MOP, Direktorata za kmetijstvo in so jo izdelali na Biotehniški fakulteti 

leta 2006.  

 

Na območju Slovenije imamo 905.932,2 ha (44,5 %) površin z zmernim pridelovalnim potencialom, 

456.053,9 ha (22,4 %) z nizkim pridelovalnim potencialom, 262.957,6 ha (12,9 %) z visokim 

pridelovalnim potencialom in 60.720,0 ha (3,0 %) z zelo visokim pridelovalnim potencialom. Ostale 

površine sodijo v območja z zelo nizkim pridelovalnim potencialom. 

 

Spremembe v rabi zemljišč  

 

Smeri spremembe rabe zemljišč potekajo v treh bistvenih smereh:  

- Negospodarna ter kmetijsko in okoljsko nevzdržna raba in degradacija naravnega vira: V 

smeri intenzivne pozidave, glede na okoljske funkcije visoko vrednih zemljišč. Nadaljuje se 
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najbolj negativen trend pozidave visoko sposobnih tal oz. najboljših kmetijskih zemljišč. 

Proces poteka predvsem na dnu dolin in ob glavnih prometnih koridorjih ter ob širitvi naselij 

za potrebe trgovine industrije in stanovanjske gradnje.  

- Zaraščanje kmetijskih zemljišč se nadaljuje. Proces je najbolj intenziven v hribovskih 

območjih z manj ugodnim reliefom ali manj kakovostnimi tlemi.  

- Degradacija kulturne krajine, ki je vzpostavljena v stoletjih in je posledica vzdržne rabe 

naravnih virov, se nadaljuje. Značilna pestrost rabe prostora Slovenije (preplet njivske in 

travniške rabe ter gozda in druge (semi)naravne krajine) se z zaraščanjem, intenzivno in 

razpršeno pozidavo izgublja. Ocenjujemo, da Slovenija s tem izgublja svojo značilno 

prostorsko identiteto.  

 

 
Slika 1: Talno število na območju Slovenije po razredih (vir: BF, 2006) 

 

Urbanizacija je širjenje urbanih območij na sosednje, kmetijske ali (semi)naravne vrste rabe tal, ki 

zajema celoten spekter vplivov na tla (popolne pozidave, mešanja, zbijanja, onesnaževanja). Ti tla zelo 

spreminjajo, zmanjšujejo sposobnost tal opravljanja kmetijskih in okoljskih funkcij, vplivajo na 

kroženje snovi in energije v okolju in prestavljajo tveganje za zdravje prebivalcev. Fizična odstranitev 

oz. pokritje tal predstavlja uničenje in trajno zmanjšanje / odpravljanje bistvenih okoljskih funkcij tal.  

 

Urbanizacija je v Sloveniji prostorsko zelo razpršen proces. Spremembe rabe večjih površin so opazne 

predvsem na obrobju naselij za potrebe industrije in trgovine ter ob trasah velikih infrastrukturnih 

objektov (avtocest). Skupaj zelo pomembne površine predstavljajo po obsegu majhne, a številne in 

zelo razpršene individualne gradnje, obnove, širitve in posodobitve objektov in manjše infrastrukture. 

Brez večjih in številnih sprememb je možno opredeliti samo sklenjena območja večjih gozdov.  
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Slika 2: Kakovost tal urbaniziranih območij v obdobju 2002-2011 (prva skupina stolpcev “urbanizirana 

tla” prikazuje razdelitev pozidanih tal v Sloveniji po kvaliteti, desna skupina “Slovenija” prikazuje 

razdelitev tal po kvaliteti na celotnem območju Slovenije (ARSO, 2016) 

 

Analiza sprememb rabe zemljišč, ki je zajela vse površine, ki so iz drugih kategorij prešle v kategorijo 

pozidana in sorodna zemljišča (tokovi sprememb) pokaže, da je bilo v obdobju 2002–2011 pozidanih 

oziroma urbaniziranih skupno 32.746 ha, od tega predstavljajo kmetijska zemljišča 74, 2 % (24.273 

ha) in gozdovi 22,3 % (7.292 ha).  

 

Podatki iz baze Raba zemljišč MKGP kažejo, da se je v Sloveniji med leti 2002 in 2011 zmanjšal 

predvsem skupni obseg njiv in vrtov za 15,7 %, hmeljišč za 16,6 %, zemljišč v zaraščanju za 7,3 %, 

vinogradov za 12,1 % ter druge rabe za 17,8 %. Skupni obseg gozdov se je povečal za 0,9 %, oljčnih 

nasadov za 40,2 %, travnikov za 7,3 % ter vseh vrst sadovnjakov za 2 %.  

 

Pregled kakovostne sestave urbaniziranih tal kaže, da so bila v večji meri pozidana tla boljše 

kakovosti.  

 

Urbanizacija v Sloveniji ima za Slovenijo značilen razpršen vzorec, ki je posledica slabo vodenega in 

celo stihijskega prostorskega urejanja. Pri urbanizaciji zemljišč gre za nepovratno uničenje naravnega 

vira vsaj za dobo človeške civilizacije. Slovenija je država s skromnimi naravnimi viri, zato je obseg 

urbanizacije tal v zadnjem desetletju zaskrbljujoč, še posebej, ker v večji meri urbaniziramo 

kakovostnejša kmetijska zemljišča. Glede na čas nastanka podatkov in povprečnega trajanja obdobja 

lahko grobo ocenimo izgube zemljišč na približno 11 ha dnevno. Izgube tako močno presegajo 

urbanizacijo zemljišč v npr. Nemčiji, ki je v podobnem obdobju izgubljala zaradi urbanizacije 

približno 90 ha dnevno (European Soil and Land Alliance, 2005), a je po površini 17,6 krat večja.  

 

Zaraščanje oz. sprememba kmetijskih zemljišč v gozdna zemljišča z vidika tal kot dela okolja ne 

predstavlja nepovratne degradacije, saj gre za povratno rabo prostora. Gledano ozko okoljsko in 

predvsem z ne-kmetijskega vidika, ga lahko ocenjujemo kot pozitiven kazalec. Skozi celovit pogled na 

spremembe rabe zemljišč in njihove deleže v slovenskem prostoru pa zaraščanje ocenjujemo kot 

negativen trend prostorskega razvoja. Podatki o deležu gozdov uvrščajo Slovenijo med najbolj 

gozdnate evropske države. Nadaljnje intenzivno zaraščanje kmetijskih zemljišč je negativen proces, 

saj ima za posledico propadanje kulturne krajine in siromašenje pestrih semi-naravnih habitatov, ki 

nastajajo z izmenjavo kmetijske in gozdne rabe ali ob ekstenzivni kmetijski rabi tal.  
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Povratne spremembe iz različnih kmetijskih, pa tudi zaraščajočih oz. celo gozdnih površin, so možne 

in bistveno ne vplivajo na kakovost oz. zmanjševanje obsega talnega vira.  

 

Zaraščanje kmetijskih zemljišč predstavlja poleg degradacije kulturne krajine in krajinske identitete 

Slovenije še grožnjo zmanjševanja obsega bivalnega prostora. Predstavlja tudi ekonomsko škodo, saj 

je povratna sprememba gozdnih zemljišč v kmetijska povezana z večjimi stroški urejanja zemljišč. 

Sprememba kmetijskih v gozdna zemljišča pogojno predstavlja izboljšavo kakovosti tal le v ozkem 

okoljskem smislu. 

 

Gozdovi in kmetijska zemljišča 

 

V zadnjih stoletjih se je površina gozdov stalno povečevala. Od leta 1875, ko je bilo gozda le 36 %, do 

2015 je njegova površina narasla na 62,6 % ozemlja Slovenije. Gozdovi so tako prevladujoča 

kategorija dejanske rabe tal, a niso enakomerno razporejeni po vsem ozemlju. Največja sklenjena 

območja gozda pokrivajo dinarsko-kraške planote južne in jugozahodne Slovenije ter pobočja Alp na 

severu in zahodu.  

 

Trend spreminjanja površine gozda pa ni enak v vsej Sloveniji. Površina gozdov se povečuje tam, kjer 

je gozdov z vidika krajinske pestrosti in krajinskega videza že zdaj veliko, na drugi strani pa se v 

predelih z intenzivnim kmetijstvom in še posebej v primestnih predelih srečujemo s hudimi pritiski na 

gozdni prostor, ki postopno, kljub prizadevanjem po ohranjanju gozdov, marsikje vodijo h krčenju že 

tako pičlih gozdnih ostankov. Ohranjati je treba primeren delež gozdov v krajini. Kjer v krajini 

primanjkuje gozdov in manjših gozdnih prvin, je treba povečati njihovo površino, vključno s 

posameznim gozdnim drevjem. 

 

Po dejanski rabi tal gozdovom sledijo kmetijska zemljišča. V letu 2015 so kmetijska zemljišča v 

Sloveniji po dejanski rabi zavzemala okoli 29,6 % površine Slovenije. Prevladujejo trajni travniki 

(14,3 %) in njive (9,1 %). Največ njiv je na prodnatih in ilovnatih ravninah v vzhodni in 

severovzhodni Sloveniji, kar velja tudi za trajne travnike. Vinogradi so nadpovprečno zastopani na 

Primorskem in na panonskem gričevnatem obrobju ravninskega sveta. Sadovnjaki so najbolj zastopani 

v gričevjih panonske Slovenije, precej pa jih je še v Ljubljanski in Celjski kotlini. 

 

 
Slika 3: Prikaz deležev dejanske rabe na ozemlju Slovenije (MKGP, 31. 12. 2015) 
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Odpadki 

 

Slovenski in skupen evropski cilj je, da naj bi se količine nastalih odpadkov zmanjševale. Tisti 

odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače 

predelali. Količine odloženih odpadkov se morajo občutno zmanjšati. Odlagali naj bi se samo še tisti 

odpadki, za katere z vidika varstva okolja in zdravja ljudi ni mogoče zagotoviti bolj ustreznega 

ravnanja. Preprečevanje nastajanja odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi pripomore k trajnostni rabi 

naravnih virov. 

 

 
Slika 4: Nastajanje odpadkov v obdobju 2002 – 2014 (ARSO, 2016) 

 

Letna količina nastalih odpadkov je dosegla svoje največje vrednosti v obdobju 2004-2008, v letu 

2013 pa se je glede na to obdobje zmanjšala za okoli 30 odstotkov in je znašala okoli 4,633 milijona t. 

Količine nastalih odpadkov so v tesni povezavi z BDP. 

 

V letu 2014 je delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov znašal 64,7 %, delež odloženih komunalnih 

odpadkov pa je znašal 23,3 %. 

Zrak 

 

Cilje izboljšanja kakovosti zraka opredeljuje evropska zakonodaja (Direktiva 2001/81/ES o 

nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC)) ter Protokol o 

zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju 

zraka na velike razdalje preko meja. Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj 

Nacionalnega programa varstva okolja, ki vsebuje več operativnih programov s podobnimi cilji. 

Njegov namen je zagotoviti boljšo kakovost zunanjega zraka s postopnim zmanjševanjem izpustov 

SO2, NOx, NH3 v zrak. Zaradi manjših izpustov bi bilo posledično manj prizemnega ozona, 

zakisovanja in evtrofikacije. 

 

Slovenija relativno dobro ureja emisije onesnaževal, za katera so na podlagi Direktive 2001/81/ES 

določene zgornje meje emisij, kar je prikazano v tabeli v nadaljevanju. 
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Tabela 1: Odmiki emisij onesnaževal od nacionalnih zgornjih mej emisij v obdobju 2010 – 2012 

Odmiki emisij od zgornjih mej NOx NMVOC SO2 NH3 

     

Zgornje meje emisij za Slovenijo 45 kt 40 kt 27 kt 20 kt 

     

Odmiki v letu 2010 - 1 % - 14 % - 64 % - 13 % 

Odmiki v letu 2011 + 3 % + 2 % - 60 % - 11 % 

Odmiki v letu 2012 0 % - 2 % - 62 % - 12 % 

 

Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje [ZR09] 

 

Slika 5: Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, v Sloveniji v obdobju 1990-2014 (vir: 

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016) 

 

Kazalec [ZR09] prikazuje gibanje izpustov plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo in 

strukturo izpustov posameznega plina glede na vir onesnaževanja v obdobju 1990–2014. Med snovi, 

ki povzročajo zakisovanje prištevamo žveplove okside (SOx), dušikove okside (NOx) in amonijak 

(NH3). Dušikovi oksidi in amonijak prispevajo tudi k evtrofikaciji. Skupni izpusti snovi, ki povzročajo 

zakisovanje in evtrofikacijo so izraženi kot vsota izpustov vseh treh onesnaževal in pomnoženi s 

pripadajočimi faktorji zakisovanja. Izpusti so podani v ekvivalentu zakisovanja. 

 

Skupni izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje so bili leta 2014 v Sloveniji manjši za 75 odstotkov 

glede na leto 1990, predvsem zaradi nižjih izpustov žveplovega dioksida. Žveplovi oksidi nastajajo pri 

zgorevanju goriv, ki vsebujejo žveplo. Ti so se v obravnavanem obdobju zmanjšali za 96 odstotkov. 

Zmanjšanje je predvsem posledica namestitve razžvepljevalnih naprav v Termoelektrarnah Šoštanj in 

Trbovlje, uporabe uvoženega premoga z nizko vsebnostjo žvepla v Termoelektrarna Toplarna 

Ljubljana, uvajanja tekočih goriv z nižjo vsebnostjo žvepla ter nadomeščanja tekočih in trdnih goriv v 

industriji z zemeljskim plinom. V zadnjem času se zmanjšujejo tudi izpusti iz sektorja »industrijski 

procesi«, ki so posledica izvrševanja Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega (IPCC Uredba). Največji vir izpustov žveplovih oksidov je po 

podatkih za leto 2014 predstavljal sektor oskrbe z energijo. Proizvodnja električne energije in toplote 

je k skupnim državnim izpustom žveplovih oksidov prispevala 55 %. Skupni izpusti žveplovih 

oksidov so bili leta 2014 za 67 % nižji od ciljne vrednosti, ki ne sme biti presežena od leta 2010 dalje. 

Žveplovi oksidi so v izpustih plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, predstavljali 12 %. 
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Največji delež v izpustih snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo je leta 2014 predstavljal 

amonijak. Delež amonijaka je v skupnih izpustih predstavljal 50 %. Glavni vir amonijaka je 

kmetijstvo, ki prispeva kar 90 % k skupnim državnim izpustom amonijaka. Izpusti amonijaka so bili v 

letu 2014 glede na leto 1990 nižji za 20 %. Znižanje izpustov je predvsem posledica manjšega števila 

glav živine. Izpusti amonijaka so bili leta 2014 za 4 % nižji od ciljne vrednosti, ki ne sme biti 

presežena od leta 2010 dalje. 

 

 
Slika 6: Struktura izpustov snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo v Sloveniji po sektorjih v letu 

2014 (Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016) 

 

Delež izpustov dušikovih oksidov je v skupnih izpustih snovi, ki povzročajo zakisovanje in 

evtrofikacijo v letu 2014 predstavljal 38 %. Glavni vir izpustov dušikovih oksidov je v letu 2014 

predstavljal cestni promet (52 %), sledi oskrba z energijo (17 %). Glede na leto 1990 so se izpusti NOx 

zmanjšali za 42 %, najbolj v prometu zaradi strožjih emisijskih standardov za motorna vozila, 

izvajanja ukrepov v termoelektrarnah in toplarnah, pa tudi zaradi zamenjave goriv in izboljšanja 

procesov izgorevanja v industriji. Vrednosti izpustov dušikovih oksidov so bili v letu 2014 za 12 % 

nižji od ciljne vrednosti, ki ne sme biti presežena od leta 2010 dalje. Izpusti dušikovih oksidov niso 

odvisni le od vsebnosti dušika v gorivu, temveč nastajajo predvsem po reakciji dušika in kisika v 

zraku med zgorevanjem pri visokih temperaturah. 

 

Slovenija je v letu 2014 z vrednostjo 1,1 kg izpustov snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo 

na prebivalca presegala povprečje EU-28. V skupini držav EU-28 se je v letu 2014 Slovenija uvrščala 

na 11. mesto. Največji izpusti na prebivalca so bili leta 2014 zabeleženi v Estoniji (2,1 kg/prebivalca), 

najnižji pa na Švedskem (0,71 kg/prebivalca). 

 

Za doseganje ciljnih vrednosti so bili sprejeti ukrepi na področju izboljšanja energetske učinkovitosti, 

zamenjave trdih fosilnih goriv z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, uvajanjem strožjih 

emisijskih standardov za motorna vozila, doslednim izvajanjem okoljske zakonodaje, predvsem na 

področju celovitega preprečevanja in nadzora nad industrijskim onesnaževanjem (uporaba najboljših 

razpoložljivih tehnologij) ter spodbujanjem dobrih kmetijskih praks. 

 

Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje škodujejo zdravju ljudi ter povzročajo škodo na vodnih 

ekosistemih, gozdovih, pridelkih ter zgradbah, predvsem zaradi pospeševanja rjavenja (korozije). 

Negativni učinki zakisovanja so odvisni od potenciala zakisovanja za posamezno onesnaževalo in 

lastnosti posameznih ekosistemov in materialov. Najmočnejši zakisovalni učinek ima amonijak, ki 

prispeva tudi k učinku evtrofikacije. Prekomerno kopičenje hranilnih snovi v vodah (evtrofikacija) 

lahko povzroči zmanjšanje in spremembo biotske pestrosti. 
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Izpusti NOx prispevajo tudi k nastanku prizemnega ozona, ki nastaja pri zapletenih foto-kemičnih 

reakcijah v spodnjih plasteh atmosfere ob povečanem sončnem sevanju, predvsem v poletnih mesecih 

in pri ljudeh povzroča bolezni dihal. Izpusti NOx, SOx in NH3 poleg zakisovanja in evtrofikacije 

povzročajo tudi nastanek prašnih delcev, ki vplivajo na večjo pogostost bolezni dihal. NOx, SOx in 

NH3 imenujemo tudi sekundarni trdni delci oziroma predhodniki trdnih delcev PM10, ki se kot 

posledica fizikalno-kemičnih reakcij preoblikujejo v trdne delce s premerom 10 μm ali manj. 

 

Izpusti delcev v zrak [ZR15] 

Kazalec prikazuje gibanje izpustov vseh prašnih delcev (Total Suspended Particles -TSP), primarnih 

delcev manjših od 10 µm (PM10) in primarnih delcev manjših od 2,5 µm (PM2,5) v zrak v obdobju 

2000-2014, ter strukturo delcev glede na različne vire onesnaževanja. Glede na izvor ločimo primarne 

in sekundarne delce. Primarni delci izvirajo iz virov na površini, medtem ko so sekundarni delci 

posledica različnih pretvorb v onesnaženi atmosferi. Delci so lahko naravnega izvora (cvetni prah, 

prah, morska sol, dim gozdnih požarov, meteorski prah, vulkanski pepel…) ali antropogenega izvora 

(posledica izpustov iz energetskih objektov, industrije, prometa, kmetijstva, individualnih kurišč). 

Glede na izvor so delci različne kemijske sestave, oblike in fizikalnih stanj. 

 

V Sloveniji so izpusti vseh delcev (TSP) leta 2014 znašali 14,5 kt, kar je 22 % manj kot leta 2000. 

Izpusti primarnih delcev, manjših od 10 µm (PM10), so se v obdobju 2000-2014 zmanjšali za 15 %. 

Leta 2014 so znašali 14,2 kt in predstavljali kar 98 % izpustov skupnih delcev. Izpusti primarnih 

delcev, manjših od 2.5 µm (PM2.5), so se v enakem obdobju zmanjšali za 5 %. Izpusti delcev PM2.5 so 

v izpustih skupnih delcev predstavljali 85 %. V letu 2014 so ti dosegli vrednost 12,3 kt. Delci manjši 

od 2.5 µm predstavljajo kar 87 % izpustov delcev manjših od 10 µm. Izpusti delcev med 2,5 µm in 10 

µm so se v obdobju 2000-2014 zmanjšali za 50 %. V letu 2014 so bile vrednosti izpustov PM2.5 za 7 % 

nižje od vrednosti izpustov v letu 2005. 

 

 
Slika 7: Izpusti delcev v Sloveniji v obdobju 1990-2014 (Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, 

Agencija RS za okolje, 2016) 

 

Izpusti delcev (TSP, PM10, PM2.5) se v obdobju 2000-2014 najbolj zmanjšali v industrijskih procesih 

in rabi topil, pri ubežnih izpustih, pri proizvodnji elektrike in toplote, kmetijstvu in necestnem 

prometu. V enakem obdobju so se izpusti delcev najbolj povečali v cestnem prometu in rabi goriv v 

gospodinjstvih in storitvenem sektorju. Na povečanje izpustov delcev iz gospodinjstev je vplivala tudi 

ugodnejša cena lesa v primerjavi z drugimi energenti za ogrevanje. 

 

Glavni vir delcev je raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, sledi cestni promet in 

kmetijstvo. Največji delež so v letu 2014 k izpustom delcev PM2.5 prispevala mala kurišča, skoraj 

69 %, predvsem zaradi uporabe lesa v neučinkovitih, starih kotlih na trdna goriva ali v drugih 
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napravah z neoptimalnim zgorevanjem lesne biomase. Delež tega vira z manjšanjem delcev narašča, 

kar pomeni, da med izpusti iz zgorevanja lesne biomase prevladujejo delci PM2.5. 

 

 
Slika 8: Struktura izpustov delcev v Sloveniji po sektorjih v letu 2014 (vir: Državne evidence izpustov 

onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016) 

 

Slovenija se je z vrednostjo 6,9 kg primarnih delcev PM10 na prebivalca v letu 2014 uvrščala na 4. 

mesto med državami EU-28. Največji izpusti na prebivalca so bili leta 2013 zabeleženi v Latviji (12 

kg/prebivalca), najmanjši pa na Nizozemskem (1,6 kg/prebivalca). 

 

Za zmanjšanje izpustov PM10 v Sloveniji so po Operativnem programu varstva zunanjega zraka pred 

onesnaževanjem s PM10 predvideni naslednji ukrepi:  

• zmanjševanja izpustov iz kurilnih naprav na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 

• zmanjševanja izpustov iz cestnega prometa na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 

• zmanjševanja izpustov iz industrijskih virov; 

• zmanjševanje izpustov, ki nastajajo pri gradbenih delih. 

 

Ukrepi za zmanjšanje izpustov primarnih in sekundarnih delcev PM10 v zunanjem zraku so izboljšanja 

energetske učinkovitosti in procesov zgorevanja, zamenjave trdih fosilnih goriv z zemeljskim plinom 

in obnovljivimi viri energije, uvajanje strožjih emisijskih standardov za motorna vozila, dosledno 

izvajanje okoljske zakonodaje. 

 

Primarni trdni delci PM10 so trdni delci s premerom 10 μm ali manj, ki so neposredno izpuščeni v zrak 

(PM10). Med sekundarne trdne delce PM10 oziroma predhodnike trdnih delcev PM10 uvrščamo NOx, 

SOx in NH3, ki se kot posledica fizikalno-kemičnih reakcij preoblikujejo v trdne delce s premerom 10 

μm ali manj. Vdihavanje delcev lahko povzroči pogostejše in težje bolezni dihal, bolezni srca in ožilja, 

kar povečuje možnost prezgodnje smrti. V zadnjem obdobju se večina raziskav usmerja v proučevanje 

vpliva drobnih delcev na zdravje ljudi. Tem manjši so delci, bolj nevarni so za zdravje ljudi, saj 

prodrejo globlje v dihalne poti. Delci večji od 10 μm se ustavijo v zgornjih dihalnih poteh (nos, 

obnosne votline), manjši od 10 μm pa potujejo v spodnje dihalne poti. Delci manjši od 2,5 μm 

prodrejo globoko v pljuča. 
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Izpusti predhodnikov ozona [ZR10] 

Kazalec prikazuje gibanje izpustov plinov, ki povzročajo nastanek prizemnega ozona v obdobju 1990–

2014 in strukturo izpustov posameznega plina glede na vir onesnaževanja. Predhodnik ozona je snov, 

ki prispeva k nastajanju prizemnega (troposferskega) ozona. Med predhodnike ozona prištevamo: 

dušikove okside (NOx), ogljikov oksid (CO), metan (CH4) in nemetanske hlapne organske snovi 

(NMVOC). 

 

 
Slika 9: Izpusti predhodnikov ozona v Sloveniji v obdobju 1990-2014 (vir: Državne evidence izpustov 

onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016) 

 

Izpusti predhodnikov ozona so se v obdobju 1990-2014 zmanjšali za 51 %. Najbolj so se zmanjšali 

izpusti ogljikovega oksida (67 %). Izpusti nemetanskih hlapnih organskih snovi so se zmanjšali za 

56 %, dušikovih oksidov za 42 % in metana za 20 %. Izpusti so se najbolj zmanjšali v sektorju promet, 

predvsem zaradi uvajanja strožjih emisijskih standardov za motorna vozila. Uvedba avtomobilskih 

katalizatorjev za vozila na bencinski pogon je prispevala k občutnem zmanjšanju izpustov dušikovih 

oksidov in ogljikovega oksida. K zmanjšanju izpustov nemetanskih hlapnih organskih snovi je 

prispeval tudi sektor rabe topil (znižanje vsebnosti topil v barvah, lakih…) in izvajanje zakonodaje s 

področja skladiščenja in pretakanja ter hlapnosti motornih bencinov. K nižjim izpustom dušikovih 

oksidov so prispevali tudi ukrepi v termoelektrarnah in toplarnah s posodobitvijo tehnologij in 

namestitvijo čistilnih naprav, zamenjave goriv, pa tudi izboljšanje procesov izgorevanja v industriji. 

Vrednosti izpustov dušikovih oksidov so bili v letu 2014 za 12 % nižje od ciljne vrednosti, ki ne sme 

biti presežena od leta 2010 dalje. Prav tako so bile izpusti nemetanskih hlapnih organskih spojin nižji 

od predpisanih ciljnih vrednosti za 21 %. 

 

Glavni vir skupnih izpustov predhodnikov ozona je bil v letu 2014 promet (41 %), sledi raba goriv v 

gospodinjstvih in storitvenem sektorju (18 %). Prispevek ostalih sektorjev je manjši. 

 

V letu 2014 je bil glavni vir izpustov dušikovih oksidov promet (63 %). K izpustom ogljikovega 

oksida je največ prispevala raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju (62 %). Glavni vir 

izpustov metana je kmetijstvo (58 %). Industrijski procesi in raba topil so največji vir nemetanskih 

hlapnih organskih spojin (31 %). 
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Slika 10: Struktura izpustov delcev v Sloveniji po sektorjih v letu 2014 (vir: Državne evidence izpustov 

onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016) 

 

Slovenija sodi med države z višjimi izpusti predhodnikov ozona na prebivalca. V letu 2014 se je s 45 

kg izpustov predhodnikov ozona na prebivalca uvrstila na 7. mesto med državami EU-28. Povprečje 

izpustov v EU-28 je bilo 37 kg/prebivalca. Najvišji izpusti so bili leta 2014 zabeleženi v Luksemburgu 

(90 kg/prebivalca), najnižji pa na Malti (25 kg/prebivalca). 

 

Za doseganje zastavljenih ciljev so bili sprejeti ukrepi na področju izboljšanja energetske 

učinkovitosti, uvajanje strožjih emisijskih standardov za motorna vozila, znižanja vsebnosti topil v 

barvah, čistilih in drugih izdelkih ter dosledno izvajanje okoljske zakonodaje, predvsem na področju 

celovitega preprečevanja industrijskega onesnaževanja (uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij) 

in omejevanja onesnaževanja iz velikih kurilnih naprav. 

 

Predhodniki ozona v veliki meri prispevajo k nastajanju prizemnega (troposferskega) ozona. Ker je ta 

močan oksidant, škodljivo vpliva na zdravje ljudi in ekosistemov. Visoke koncentracije prizemnega 

ozona lahko pri ljudeh negativno vplivajo na dihalni sistem, zlasti pljuča, povzročajo pa tudi škodo na 

listih, znižujejo odpornost rastlin na bolezni ter zmanjšujejo količino pridelkov. 

Voda 

 

Na ozemlju Slovenije se srečujejo štiri pokrajine: Alpe, Dinarsko gorstvo, Panonska nižina in 

Sredozemlje, kar daje Sloveniji veliko pokrajinsko pestrost, pestro geološko sestavo tal in razgiban 

relief. Ta pestrost se med drugim odraža na vseh pojavnih oblikah površinske vode, od hudournikov, 

rečic, potokov in rek do ponikalnic, izvirov, jezer in morja.  

 

Na območju Slovenije imamo dve vodni območji: vodno območje Jadranskega morja in vodno 

območje Donave. Vodno območje Donave zavzema 81 % površine Slovenije, slaba petina površja pa 

pripada vodnemu območju Jadranskega morja. Osnovni hidrogeografski enoti delimo po osrednjih 

rekah na porečja Mure (Pomurje), Drave (Podravje) in Save (Posavje) s Kolpo (Pokolpje) ter povodje 

Soče (Posočje) in povodje jadranskih rek. 

 

Površinska voda 

Dobro kemijsko stanje je določeno za 96 % vodnih teles površinskih voda, slabo kemijsko stanje pa za 

pet vodnih teles morja zaradi tributilkositrovih spojin. V splošnem slovenske površinske vode niso 

obremenjene s prednostnimi oz. prednostno nevarnimi snovmi.  
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V obdobju 2009 – 2015 je za 59 % vodnih teles površinskih voda ocenjeno, da dosegajo dobro 

ekološko stanje. Hidromorfološka spremenjenost in splošna degradiranost sta glavna vzroka za zmerno 

ali slabše ekološko stanje površinskih voda. V primerjavi s preteklim obdobjem 6 % več vodnih teles 

dosega dobro stanje.  

 

Ekološko stanje površinskih voda  

V obdobju 2009 – 2015 je za 59 % vodnih teles površinskih voda ocenjeno, da dosegajo vsaj dobro 

ekološko stanje in s tem izpolnjujejo cilje vodne direktive, 38 % vodnih teles ne dosega dobrega 

ekološkega stanja, 3 % vodnih teles ostaja neocenjenih. Za vodna telesa, ki ne dosegajo dobrega 

ekološkega stanja, predstavljata najobsežnejšo obremenitev hidromorfološka spremenjenost skupaj s 

splošno degradiranostjo, ki je prepoznana, bodisi kot edini vzrok bodisi skupaj z drugimi 

obremenitvami, na 83 % vodnih teles, ki ne dosegajo dobrega ekološkega stanja. Hidromorfološka 

spremenjenost in splošna degradiranost sta široka in medsebojno povezana dejavnika, katerih vplivov 

na stanje združb rib in bentoških nevretenčarjev se ne da ločiti. Hidromorfološka spremenjenost 

vključuje neposredne antropogene spremembe vodotokov: regulacije, utrjevanje bregov, odstranjeno 

obrežno rastje, pregrade idr., splošna degradiranost pa spremembe v zaledju vodotoka zaradi poselitev, 

kmetijstva in industrije.  

 

Obremenjenost s hranili in organskimi snovmi je v manjši meri vzrok za nedoseganje ciljev vodne 

direktive. V obdobju 2009 – 2015 18 % vodnih teles še ne dosega dobrega ekološkega stanja zaradi 

prekomerne obremenjenosti s hranili in 12 % vodnih teles zaradi obremenjenosti z organskimi snovmi. 

Glavni viri obremenitev vodotokov s hranili in organskimi snovmi so spiranje s kmetijskih površin ter 

izpusti komunalnih in industrijskih odpadnih voda.  

 

V Sloveniji so najslabše ocenjena vodna telesa porečja Mure, kjer 86 % vodnih teles ne dosega 

dobrega ekološkega stanja, večinoma zaradi več obremenitev skupaj: prekomerne obremenjenosti s 

hranili in organskimi snovmi, hidromorfološke spremenjenosti in splošne degradiranosti. Pogost 

problem v tem delu Slovenije je preseganje mejnih vrednosti za nekatera posebna onesnaževala, saj je 

na nekaterih pritokih Mure določeno zmerno ekološko stanje tudi zaradi preseganja mejnih vrednosti 

za S-metolaklor, kobalt in terbutilazin, kar sovpada s kmetijsko dejavnostjo v tem delu Slovenije. Tudi 

v porečju Drave in na območju srednje Save več kot polovica vodnih teles ne dosega dobrega 

ekološkega stanja, vodilna vzroka sta hidromorfološka spremenjenost in splošna degradiranost skupaj 

z obremenjenostjo s hranili. V obdobju 2009 – 2015 je najbolje ocenjeno ekološko stanje jadranskih 

rek, vodotokov porečja Soče in zgornje Save, kjer več kot tri četrtine vodnih teles dosega vsaj dobro 

ekološko stanje.  

 

V obdobju ocenjevanja ekološkega stanja 2009 – 2015 je narejen opazen napredek pri zmanjšanju 

deleža neocenjenih vodnih teles v primerjavi z obdobjem 2006 – 2008, tako da v zadnjem obdobju 

ostajajo neocenjena le umetna vodna telesa in kandidati za močno preoblikovana vodna telesa morja, 

za katere še nimamo razvitih metodologij vrednotenja. Poleg razvoja novih metodologij za 

ocenjevanje bioloških elementov kakovosti je v teku tudi nadgradnja obstoječih metodologij, kar 

pomeni, da v tem času še ne moremo primerjati ekološkega stanja med različnimi obdobji in 

ocenjevati napredka v ekološkem stanju za posamezna vodna telesa površinskih voda. 

 

Kemijsko stanje površinskih voda  

Dobro kemijsko stanje v obdobju 2009–2013 je ugotovljeno za 149 (96 %) vodnih teles površinskih 

voda, za pet vodnih teles (3 %) je ugotovljeno slabo kemijsko stanje, eno vodno telo (Škocjanski 

zatok) ni ocenjeno. V primerjavi z oceno kemijskega stanja v obdobju 2006–2008 se je kemijsko 

stanje površinskih voda v obdobju 2009–2013 izboljšalo na dveh vodnih telesih, kar pomeni 

izboljšanje kemijskega stanja za 1 % vodnih teles površinskih voda. Slabo kemijsko stanje imajo vsa 

vodna telesa obalnega morja in teritorialno morje, kar je bilo ugotovljeno že za obdobje 2006–2008. 

Razlog za slabo kemijsko stanje je preseganje okoljskega standarda kakovosti za tributilkositrove 

spojine, ki so se uporabljale kot biocidi v premazih za zaščito ladij pred obraščanjem z algami.  
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Ocena kemijskega stanja površinskih voda glede na vsebnost živega srebra v organizmih je prikazana 

posebej. Živo srebro se prenaša na velike razdalje z atmosfersko depozicijo in je v Evropi splošno 

prisotno v organizmih v površinskih vodah v koncentracijah, ki presegajo okoljski standard za 

organizme. V Sloveniji so spremljali živo srebro v organizmih na 26 merilnih mestih, tako na 

meddržavnih profilih, na območjih brez vpliva človekovega delovanja kot tudi na rudniških območjih. 

Preseganje okoljskega standarda so ugotovili na 23 merilnih mestih, le na treh merilnih mestih 

okoljski standard 20 µg/kg ni bil presežen. Za vodna telesa površinskih voda, na katerih ni bil izveden 

monitoring vsebnosti živega srebra v organizmih, je bilo kemijsko stanje glede na vsebnost živega 

srebra v organizmih določeno ekspertno na podlagi rezultatov modeliranja atmosferske depozicije 

živega srebra EMEP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution). Slabo kemijsko 

stanje glede na vsebnost živega srebra v organizmih je ocenjeno za 150 vodnih teles površinskih voda, 

dobro kemijsko stanje je ugotovljeno za 3 vodna telesa, 2 vodni telesi sta neocenjeni. 

 

Podzemna voda 

V ravninskih delih rečnih dolin prevladujejo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, pogosto 

imenovani aluvialni vodonosniki. Obremenitve teh vodonosnikov so zaradi intenzivnih človekovih 

dejavnosti, kot so kmetijstvo, industrija, promet, gosta poseljenost in odlagališča odpadkov, največje.  

 

V alpskih predelih in na Krasu prevladujejo vodonosniki s kraško in razpoklinsko poroznostjo. Ti 

vodonosniki, predvsem kraški, so zelo ranljivi, vendar so v Sloveniji pretežno naravno zaščiteni. 

Večina vodonosnikov s kraško in razpoklinsko poroznostjo je v hribovitih, manj poseljenih območjih, 

ki so poraščena z gozdovi.  

 

Kakovost podzemne vode 

Kemijsko stanje vodnih teles podzemnih voda za obdobje 2009–2013: Slabo kemijsko stanje je 

določeno za vodna telesa, ki jih sestavljajo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo in sicer Savinjska, 

Dravska in Murska kotlina. Raven zaupanja ocene kemijskega stanja za ta vodna telesa je visoka. 

Vzrok za slabo kemijsko stanje teh vodnih teles je nitrat in v primeru Dravske kotline tudi atrazin. V 

vseh treh vodnih telesih je bil ugotovljen statistično značilen trend zniževanja vsebnosti nitrata, zaradi 

česar bi lahko vodna telesa sčasoma dosegla dobro kemijsko stanje.  

 

Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode v Sloveniji za obdobje 2006–2015 je prikazano na 

spodnji sliki. 

 

 

 
Slika 11: Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode (VTPodV) po letih v obdobju 2006–2015 
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Količinsko obnavljanje podzemne vode 

Najmanjše obnovljene količine in hkrati tudi največje časovne spremenljivosti pri letnem obnavljanju 

podzemne vode v plitvih vodonosnikih so ocenjene v telesih podzemne vode severovzhodne 

Slovenije. V zadnjem desetletju je bilo povprečno napajanje vodonosnikov na območju Goričkega za 

več kot 10-krat manjše od napajanja vodonosnikov v Julijskih Alpah. Poleg tega velikega prostorsko 

spremenljivega napajanja vodonosnikov pa je v zadnjem desetletju značilna tudi velika časovna 

spremenljivost. Indeksi letnega napajanja glede na povprečje obdobja 1981–2010 dosegajo velik 

razpon letnih količin napajanja, kar kaže na veliko količinsko občutljivost podzemnih voda v plitvih 

vodonosnikih Slovenije.  

 

Skupna obnovljiva količina podzemne vode je bila v plitvih vodonosnikih Slovenije v hidrološkem 

letu 2015 nekoliko nad povprečjem obdobja 1981–2010. Največje pozitivna odstopanje od povprečja 

obdobja 1981–2010 je bilo v hidrološkem letu 2015 v vodnih telesih Julijskih Alp in Karavank, 

največja negativna odstopanja pa so bila v vodnih telesih severovzhodnega dela Slovenije. 

 

Poplavna območja 

Poplave ogrožajo več kot 3000 km
2
 oziroma slabih 15 % površine ozemlja. Kar polovica poplavnih 

območij je v porečju Save, 40 % v porečju Drave in 4 % v Posočju. Ogrožene so predvsem 

hudourniške grape, dolinska dna in marsikje pozidane aluvialne ravnice. Manj obsežne so poplave, ki 

nastanejo zaradi plimovanja morja, ter kraške poplave. Na delu poplavnih območij je prišlo do 

spreminjanja travnikov in pašnikov v obdelovalne površine, ponekod pa so se poplavna območja tudi 

pozidala. Leta 1991 je živelo na območju običajnih poplav 7 % prebivalcev Slovenije, na območjih 

tako imenovanih velikih poplav pa prebiva četrtina ljudi (ARSO, 2014). 

 

Beleži se tudi dviganje morske gladine, in sicer 1 mm/leto. V obdobju 1960–2006 je višina morja 306-

krat dosegla točko poplavljanja, 300 cm. Do pogostih poplav morja prihaja večinoma v jesensko-

zimskem času, občasno tudi spomladi, število poplav se povečuje. Poplavno območje je najobsežnejše 

v občini Piran, ob izjemnih poplavah je v obalnih občinah ogroženih 2,5 % prebivalstva (ARSO, 

SOER. Poročilo o stanju okolja v Evropi 2010 – prispevki Slovenije).  
 

 
Slika 12: Opozorilna karta poplav (vir: Geoportal ARSO, 2016) 
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Narava 

 

Biotska raznovrstnost 

Za Slovenijo sta značilni izjemno veliki biotska raznovrstnost, tako na vrstni kot na ekosistemski in 

genski ravni. Na našem ozemlju se stikajo štiri biogeografska območja: Alpe, Dinarsko gorstvo, 

Panonska nižina, Sredozemlje. Temu primerna je tudi raznolikost v podnebju in tipih tal. Velika 

biotska raznovrstnost je tako predvsem posledica konvergence različnih vrst podnebja, geološke 

strukture ter velikih višinskih razlik, v veliki meri pa je povezana tudi s tradicionalno kmetijsko rabo. 

Tu bivajo vrste z zelo različnimi areali (vzhodnoevropske, evrazijske, zahodnoevropske, mediteranske 

in številne endemne vrste zahodnih Dinaridov). Zelo številčno je vrstno bogastvo med 

nevretenčarskimi skupinami, med vretenčarskimi pa je na tem območju prisoten pomemben (vitalen) 

del populacij nekaterih evropsko oz. svetovno ogroženih karizmatičnih vrst. 

 

Ocenjuje se, da je okrog 60 % okolja naravnega ali polnaravnega, vključno s krajinami in površinami, 

s katerimi se je v preteklosti gospodarilo tradicionalno in kjer so bile dejavnosti že dolgo opuščene 

(MOP, 2010). Sorazmerno dobro so ohranjeni naravni in polnaravni ekosistemi, značilni pa so tudi 

precej veliki sklenjeni in dobro ohranjeni gozdni sestoji z vitalnimi populacijami velikih sesalcev 

(rjavi medved, volk, ris). V svetovnem merilu se lahko Slovenija ponaša z eno najvišjih podzemeljskih 

biotskih pestrosti in je z 58 % površinsko zastopanostjo z gozdovi (ki so vrstno zelo dobro ohranjeni) 

ena najbolj gozdnatih evropskih držav (MOP, 2010). Klimaksno vegetacijo na več kot 90 % ozemlja 

Slovenije bi predstavljali gozdovi, vendar je človekova aktivnost močno vplivala na oblikovanje 

primarne krajine. Zaradi sekanja gozdov, rabe tal za kmetijske namene, izsuševanja mokrišč, 

urbanizacije in drugih aktivnosti je površina naravnih ekosistemov močno zmanjšana na račun novih 

ekosistemov, vezanih predvsem na kmetijsko krajino, in s temi povezanih habitatnih tipov (Hlad in 

Skoberne, 2001). V Sloveniji je bilo evidentiranih 514 naravnih in antropogenih habitatnih tipov, 

glede na tretji nivo palearktične klasifikacije (Jogan in sod., 2004).  

 

Na ozemlju države živi okoli 26 tisoč vrst živih bitij, številčne ocene vseh potencialnih vrst se gibljejo 

med 45 tisoč in 120 tisoč vrst. Od tega je 800 živalskih in 66 rastlinskih vrst endemičnih.  

Za Slovenijo je opisanih 3.266 različnih domorodnih taksonov praprotnic in semenk, osnovni značaj 

pa jim dajejo alpski in srednjeevropski floristični elementi ter panonske, dinarske in sredozemske 

vrste. Vrstno bogastvo je povezano predvsem s pestrostjo habitatnih tipov, ta pa je pogojena z 

različnimi dejavniki, od naravnogeografskih (razpon nadmorskih višin, obsevanost s soncem, geološka 

zgradba) preko florogenetskih do čisto antropoloških (intenzivnost vpliva na naravo, urbanizacija, 

ekstenzivnost kmetovanja...). Znatno večjo pestrost kot v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije 

kažejo predeli zahodne Slovenije (večji del Alp in slovenski submediteran s Krasom in delom Istre), 

kjer je na približno 140 km
2
, kolikor obsegajo 4 kvadranti, ki skupaj tvorijo osnovno polje, v glavnem 

800 ali več taksonov (MOP, 2010). Pojavljajo se številne endemične rastline (66 taksonov, 22 je 

značilnih samo za območje Slovenije), ki rastejo na zelo majhnem območju in nikjer drugje po svetu. 

Za več kot 25 rastlinskih vrst ne moremo več potrditi njihovega uspevanja pri nas, zato veljajo v 

Sloveniji za izumrle. Trend izumiranja ogroženih vrst je opazen v slovenski Istri, na skrajnem vzhodu 

Slovenije v poplavnem območju Mure, na skrajnem vzhodnem delu slovenskega porečja Save (Prilipe, 

Jovsi, Dobrava), pa tudi v zahodnih Karavankah in v severnih odrastkih dinarskega sveta. Rahla 

koncentracija izumiranja ogrožene flore je opazna tudi na območju Pohorja in Slovenskih Goric. Po 

drugi strani so kvadranti z navidezno izboljšanim stanjem bolj razpršeni po Sloveniji z nekaj 

neizrazitimi zgostitvami v zgornjem Posočju, vzhodnih Kamniških Alpah in v Beli Krajini (Jogan, 

2007). 

 

Stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov 

Zadnje poročilo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov je bilo izdelano leta 2013 in obsega 

ocene za 199 vrst in 60 habitatnih tipov. Od tega je v alpski regiji 45 habitatnih tipov in 149 vrst, v 

celinski regiji 39 habitatnih tipov in 178 vrst, v mediteranski regiji pa 5 habitatnih tipov in 4 vrste.  

 

Končno stanje ohranjenosti za HT:  

• 43 % vseh HT ima ugodno stanje ohranjenosti 
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• 28 % vseh HT je v neugodnem stanju ohranjenosti 

• 28 % vseh HT je v slabem stanju ohranjenosti 

• pri 1 % vseh HT stanja ni bilo možno oceniti. 

 

V Sloveniji je najboljše stanje ohranjenosti obalnih in priobalnih habitatnih tipov ter habitatnih tipov 

goličav. Glede na to, da je pritisk na območje obale in morja dokaj velik, se zdi ugodna ocena 

morskih, obalnih in priobalnih habitatnih tipov protislovna. Vendar te ocene temeljijo na dejstvu, da je 

večina območij s temi habitatnimi tipi zavarovanih in je njihovo dobro stanje dolgoročno 

zagotovljeno. Na slabo stanje ohranjenosti habitatnih tipov sladkih voda, travišč ter barij in močvirij 

kažejo pritiski in grožnje, ki so bili opredeljeni med podajanjem posameznih ocen. Med njimi so bile 

najpogostejše aktivnosti človeka povezane s športom in prostim časom, spreminjanjem hidrografskih 

značilnosti območja, odvažanjem peska in proda iz vodotokov, spreminjanjem in opuščanjem rabe 

kmetijskih zemljišč ter naravno sukcesijo. 

 

Končno stanje ohranjenosti za vrste:  

• 29 % vseh vrst ima ugodno stanje ohranjenosti 

• 40 % vseh vrst je v neugodnem stanju ohranjenosti 

• 11 % vseh vrst je v slabem stanju ohranjenosti 

• pri 20 % vseh vrst stanja ni bilo možno oceniti. 

 

Več kot polovica vrst ima končno oceno stanja ohranjenosti »neugodno« ali »slabo«. Stanje 

ohranjenosti vrst lahko povežemo s slabim stanjem ohranjenosti habitatnih tipov. V Sloveniji je glede 

na ocene najbolj zaskrbljujoče stanje rakov, dvoživk, plazilcev in členonožcev. Med najpogostejšimi 

grožnjami in pritiski na vrste so spremembe hidrografskih značilnosti, spremembe rabe kmetijskih 

zemljišč, urbanizacija ter onesnaževanje in izsuševanje zemljišč.  

 

Ohranitveno stanje je bilo v osnutku poročila z leta 2015 ocenjeno za 244 vrst ptic, od tega je bilo za 

19 vrst ptic izdelana ocena za obdobja gnezdenja in prezimovanja. Stanje ohranjenosti populacij vrst 

ptic: 

• stanje 18 % populacij vrst se izboljšuje 

• stanje 22 % populacij vrst se slabša 

• stanje 20 % populacij vrst je stabilno 

• stanje 10 % populacij vrst je nestabilno 

• stanje 30 % populacij vrst je neznano. 

 

Ugotovljeno je bilo, da se stanje pri 18 % populacij vrst izboljšuje in da je pri 20 % populacij vrst 

stanje stabilno, medtem ko se pri 20 % populacij vrst stanje slabša, pri 10 % populacijah vrst pa je bilo 

stanje ocenjeno kot nestabilno. Najbolj zaskrbljujoče je stanje nekaterih ptic kmetijske krajine zaradi 

intenzifikacije kmetijstva, v nekaterih primerih pa tudi opuščanja rabe. Najbolj problematična je 

intenzifikacija kmetijstva, še zlasti zgodnja košnja, pretirano gnojenje, zmanjševanje deleža travnikov 

in mokrišč, s čimer se krčita obseg in kakovost habitatov. To se npr. odraža na upadajočih 

populacijskih trendih kosca in repaljščice. Negativen trend pri populacijah ptic je zabeležen tudi zaradi 

siromašenja mozaične kulturne krajine (npr. izginjanje mejic, grmišč) in izginjanje travniških 

sadovnjakov. Problematično je tudi zaraščanje oziroma opuščanje rabe suhih travnikov, s čimer se 

zmanjšuje habitat kotorne, rjave cipe in vrtnega strnada. Med gozdnimi vrstami ptic izstopa 

problematika gozdnih kur (gozdni jereb, divji petelin) ter belohrbtega in triprstega detla. Ključen vzrok 

upadanja populacij v primeru navedenih vrst je krčenje in fragmentacija habitata. Populacije gozdnih 

kur upadajo zaradi zaraščanje košenic, planin, gozdnih robov, krčenja in degradacije značilnega 

habitata, neusklajenosti z lovskimi upravljavskimi načrti in motenj, ki jih povzročata množični turizem 

in rekreacija. Upadanje populacij belohrbtega in triprstega detla je posledica krčenja habitata, ki ga 

predstavljajo gozdovi z velikim deležem odmrle lesne mase. Neugodno ohranitveno stanje je bilo 

zabeleženo tudi pri več vrstah, vezanih na sladkovodne habitate in mokrišča. Najbolj zaznaven vpliv 

oziroma posledice so pustile regulacije nižinskih rečnih odsekov in njihovih pritokov. Z regulacijo 

brežin se so se zmanjšale gnezdilne možnosti breguljke in vodomca, s spremembo rečne dinamike 
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navadne čigre, rečnega galeba in vodomca, z degradacijo prodišč pa malega deževnika in malega 

martinca. Zaraščanje mrtvic in izsuševanje mokrišč je neugodno vplivalo na vrste trstišč.  

 

Varovana območja 

Slovenija ima 355 območij Natura 2000, od tega je 324 območij določenih na podlagi direktive o 

habitatih; 31 območij pa na podlagi direktive o pticah. Območja so določena z Uredbo o posebnih 

varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 

33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16). Območja zajemajo 37,16 odstotkov površine 

Slovenije. Območja se pretežno prekrivajo, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi 

direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij pa po direktivi o pticah. 

Gozdovi pokrivajo 71 % površine območij Natura 2000, nad gozdno mejo so 4 %, kmetijskih zemljišč 

in zemljišč v zaraščanju je 23 %, vode je 1 %, pozidanega pa je 2 % površine 

(http://www.natura2000.si/). 

 
Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 44 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 56 

naravnih rezervatov in 1164 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 269475 ha, kar je 13,29 % površine Slovenije 

(http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%C4%8Dja/). 

 

Območja v Sloveniji, uvrščena med Ramsarska mokrišča so: Cerkniško jezero z okolico (ID 1600), 

Sečoveljske soline (ID 586) in Škocjanske jame (ID 991). Glavni cilj Ramsarske konvencije je 

zagotoviti ohranjanje mokrišč, predvsem tistih mednarodnega pomena, s smotrno rabo, mednarodnim 

sodelovanjem in zavarovanjem. 

 

Škocjanske jame so bile zaradi svojega izjemnega pomena za naravno svetovno dediščino 1986 leta 

vpisane na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine (referenčna številka 390). So 

edinstven naravni spomenik na območju matičnega Krasa, kjer je reka Reka na stiku fliša z apnencem 

v zemeljski zgodovini izoblikovala izjemen splet jam, udornic, ponorov in enega največjih podzemnih 

kanjonov v Evropi. Tak status (Unesco) imajo po novem še Starodavni in prvinski bukovi gozdov 

Karpatov in drugih regij Evrope. (gozdna rezervata Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle) 

 

 

Slika 13: Prikaz območij Natura 2000 (vir podlage: Geoportal ARSO 2017) 

 

http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%C4%8Dja/
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Slika 14: Prikaz zavarovanih območij (vir podlage: Geoportal ARSO, 2017) 

 

Naravne vrednote 

Trenutno imamo v Sloveniji: 2655 naravnih vrednot – območij, 2735 naravnih vrednot - točk in 10725 

naravnih vrednot – jam (Geoportal ARSO, citirano 4. 11. 2015). Skupna površina vseh poligonov 

znaša 267436,7 ha kar znaša 13,2 % površine države. Površinsko največji sta geomorfološki naravni 

vrednoti planota Pokljuka in planota Jelovica, sledijo pa narivna struktura Nanos in Kraški rob. 

 

 
Slika 15: Prikaz naravnih vrednot (vir podlage: Geoportal ARSO 2016) 
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Ekološko pomembna območja 

V Sloveniji je določenih 305 ekološko pomembnih območij in 32 jam, ki so razglašena kot ekološko 

pomembna območja. Ekološko pomembna območja imajo skupno površino 1355292,1 ha, kar znaša 

66,9 % površine Slovenije. Največjo površino obsegajo EPO Osrednje območje življenjskega prostora 

velikih zveri, Julijske Alpe in Kočevsko. 

 

 

Slika 16: Prikaz ekološko pomembnih območij (vir podlage: Geoportal ARSO 2016) 

Podnebni dejavniki 

 

Prilagajanje podnebnim spremembam 

Orodja za oceno bodočega podnebja in ranljivosti okolja na podnebne spremembe so različni klimatski 

modeli (vir: Podlage za pripravo ocene tveganj in priložnosti… , 2014; Osnutek Nacionalnega 

strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam, 2016). Medvladni odbor za podnebne 

spremembe (IPCC, 2013) je v svojem petem poročilu podrobno predstavil scenarije podnebnih 

sprememb za 21. stoletje, od svetovne ravni do posameznih regij. Rezultati simulacij tako Evropi kot 

Sloveniji napovedujejo znaten dvig temperature zraka do konca stoletja. Na letni ravni sega razpon od 

manj kot 2 °C za najbolj mil scenarij do okoli 5 °C za scenarij brez blaženja podnebnih sprememb. 

Poletja se bodo verjetno ogrela nekoliko bolj kakor zime. Predvidena sprememba količine padavin je 

bolj negotova, a z verjetnim povečanjem v hladni in zmanjšanjem v topli polovici leta. Skladno s tem 

lahko pričakujemo daljša in izrazitejša obdobja poletne vročine in suše. 

 

Za Slovenijo je značilna izjemno velika podnebna pestrost, saj se na zelo majhnem območju 

izmenjujejo ali prepletajo trije zelo različni podnebni tipi: submediteranski, alpski in celinski tip 

podnebja. Zaradi velike podnebne pestrosti je odziv posameznih podnebnih regij na globalno 

ogrevanje različen.  

 

Temperatura zraka se je v obdobju 1961–2011 od vseh podnebnih spremenljivk najbolj opazno 

spremenila. Porast temperature je po celi Sloveniji statistično značilen, v povprečju se je v 

obravnavanem obdobju temperatura dvignila za 1,7 °C. Trend je bil prostorsko in časovno neenoten, 
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različen tudi po letnih časih. Pomladi in poleti se je izrazit dvig temperature začel šele v sredini 

osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pozimi je trend zaznaven v celotnem obravnavanem obdobju, 

medtem ko je jesenska temperatura zraka do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja najprej padala, 

nato pa je začela naraščati. Najbolj se je zrak ogrel poleti. Poleti, pozimi in na letni ravni se je vzhodni 

del Slovenije ogreval nekoliko bolj od zahodnega. 

 

Podobno kot povprečna temperatura zraka sta se zvišala tudi oba dnevna temperaturna ekstrema: 

najnižja in najvišja temperatura zraka. Stopnja ogrevanja je pri obeh spremenljivkah primerljiva s 

stopnjo trenda povprečne temperature. Prav tako kot pri povprečni temperaturi, je tudi pri obeh 

ekstremnih temperaturah zaznati manjšo razliko v ogrevanju med vzhodom in zahodom države. 

  

Zaradi sprememb temperaturnih ekstremov so opazne tudi spremembe temperaturnih podnebnih 

kazalcev. Znatno se je povečalo število toplih dni (ko dnevna najvišja temperatura preseže 25 °C) 

poleti in pomladi, na severovzhodu države pa tudi jeseni. Poleti se je po vsej Sloveniji povečalo tudi 

število vročih dni (ko dnevna najvišja temperatura preseže 30 °C). Zelo vročih dni (ko najvišja dnevna 

temperatura preseže 35 °C) je v našem podnebju zelo malo, zato povečanje števila teh dni ni 

statistično značilno. 

 

V hladni polovici leta nas zanimajo hladni ekstremni dnevi: hladni (z dnevno najnižjo temperaturo 

zraka pod 0 °C), mrzli (z dnevno najnižjo temperaturo pod −10 °C) in ledeni dnevi (z dnevno najvišjo 

temperaturo pod 0 °C). Ravno nasprotno kot pri vročih ekstremih pri hladnih ekstremih zaznavamo 

upad števila dni. Hladni dnevi predstavljajo sicer blag ekstrem, ki pa je zelo pomemben zaradi 

velikega vpliva na vegetacijo, predvsem spomladi (zmrzali), ko po večini Slovenije opazimo 

statistično značilen trend upadanja takih dni. Pozimi imamo hladnih dni v Sloveniji veliko in marsikje 

tudi globalno ogrevanje ni bistveno spremenilo njihovega števila. Se je pa to število bistveno 

zmanjšalo predvsem na Gorenjskem, z izjemo visokogorja. Tudi jeseni se je število hladnih dni v 

severovzhodni polovici Slovenije statistično značilno zmanjšalo. 

 

Z izjemo visokogorja so mrzli in ledeni dnevi omejeni na zimsko sezono. Število mrzlih dni se je 

znatno in statistično značilno zmanjšalo v vzhodni Sloveniji, na Kredarici in v Ratečah, medtem ko je 

sprememba ledenih dni manjša in statistično značilna le na nekaterih postajah. Na Kredarici se število 

mrzlih dni pozimi ni spremenilo, se je pa precej zmanjšalo število takih dni jeseni. Prav tako je na 

Kredarici značilen upad jesenskih ledenih dni. 

 

Za razliko od temperature zraka spremembe padavin niso tako enoznačne. Medletna spremenljivost 

padavin je mnogo večja kot pri temperaturi zraka, zato je dolgoletne spremembe (signal podnebnih 

sprememb) težje zaznati. Na letni ravni se je višina padavin statistično značilno zmanjšala marsikje v 

zahodni polovici države (slika 15). Hitrost sprememb je bila v obdobju 1961–2011 med 2 in 4 % na 

desetletje, na nekaterih postajah tudi več. Tako se je v obravnavanem obdobju povprečna letna višina 

padavin ponekod zmanjšala za več kot 20 %. V vzhodni polovici države je na letni ravni sicer zaznati 

negativen trend v višini padavin, vendar ta nikjer ni statistično značilen. 

 

Bolj pestra slika v trendu padavin se pokaže na sezonski ravni. Spomladi je na vseh postajah zaznati 

trend zmanjševanja višine padavin, vendar je ta statistično značilen le na Obali, v južnem Posočju in 

na podaljšku jugovzhodnega roba Kamniško-Savinjskih Alp. Poleti je trend zmanjševanja padavin 

opazen v jugozahodni polovici države, vendar je statistično značilen le na dinarski pregradi. Proti 

severu in severovzhodu pa se ponekod pojavlja tudi signal povečevanja poletne višine padavin, vendar 

ta ni statistično značilen. Jeseni spremembe višine padavin niso nikjer statistično značilne. Na zahodu, 

severozahodu, jugu in skrajnem severovzhodu opazimo signal zmanjševanja višine padavin, medtem 

ko je v osrednji in vzhodni Sloveniji opaziti signal povečevanja višine jesenskih padavin. Tudi pozimi 

je trend spremembe padavin statistično značilen le na eni sami postaji v Goričkem, čeprav je zaznan 

upad padavin v severni polovici države kar znaten (do 9 % na desetletje). V južni polovici države je 

signal upada zimskih padavin bistveno manjši, na nekaterih postajah dinarske pregrade pa je trend celo 

pozitiven. 
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Hidrološke analize in študije kažejo na porast visokih voda v zadnjih dveh desetletjih. V skladu s to 

opaženo spremembo je pričakovati, da so se spremenili tudi padavinski ekstremi. Najbolj očitne 

spremembe v teh padavinskih ekstremih so opazne poleti, ko se po vsej državi, z izjemo 

severozahodne Slovenije, višina teh ekstremov zmanjšuje, na velikem deležu postaj osrednje in 

vzhodne Slovenije tudi statistično značilno. Na nekaterih postajah je hitrost zmanjševanja dvodnevnih 

ekstremnih padavin zelo velika, tudi do 10 % na desetletje. Spomladi in pozimi je prostorska slika 

sprememb dvodnevnih ekstremov bolj pestra. Spomladi je ravno obratno kot poleti, najmočnejši signal 

zmanjševanja dvodnevnih ekstremnih padavin je na severozahodu Slovenije, proti jugu in vzhodu pa 

se na številnih postajah celo obrne v rahlo pozitivnega – naraščanje dvodnevnih ekstremnih padavin. 

Jeseni signal sprememb dvodnevnih padavinskih ekstremov ni nikjer statistično značilen. V večjem 

delu države je opazno rahlo povečevanje dvodnevnih ekstremnih padavin. Tudi pozimi spremembe 

dvodnevnih ekstremnih padavin niso statistično značilne na nobeni postaji. Zopet pa je opaziti, da je 

na severu in severozahodu države signal bolj negativen (zmanjševanje ekstremov), medtem ko je na 

jugu in jugozahodu države trend spreminjanja ekstremov pozitiven. 

 

Podobno sliko kot dvodnevni padavinski ekstremi kaže tudi analiza padavinskih dogodkov, ko v enem 

dnevu pade vsaj 20 mm padavin. Spomladi in poleti se število takih dni zmanjšuje povsod po državi, 

vendar te spremembe niso statistično značilne. Spomladi je signal zmanjševanja manjši (le do pol 

dneva na desetletje) in ni statistično značilen. Poleti je signal zmanjševanja dni z vsaj 20 mm padavin 

večji, na nekaterih postajah je viden upad za en do dva dneva na desetletje. Signal zmanjševanja je 

statistično značilen na nekaterih postajah v zahodni polovici države. Jeseni je na zahodu države še 

vedno zaznati signal zmanjševanja števila dni z vsaj 20 mm padavin, vendar ta signal ni statistično 

značilen. Nasprotno v vzhodni polovici države ni zaznati trenda zmanjševanja takšnih dni, na 

nekaterih postajah ima celo nasproten predznak. Pozimi je signal na severozahodu države spet 

negativen (zmanjševanje števila dni z vsaj 20 mm padavin), medtem ko se drugod po Sloveniji pozimi 

število dni z vsaj 20 mm padavin ne spreminja. 

 

Za velik del Slovenije je v hladni polovici leta značilna snežna odeja. Ta je zelo pomemben element 

vodne bilance in ima velik vpliv tudi na nekatere gospodarske dejavnosti. Z višanjem temperature se 

spreminja tudi višina snežne odeje. Spremembe so relativno velike in statistično značilne tako v 

skupni višini novozapadlega snega v sezoni, kot v sami višini snežne odeje. V obeh primerih so 

spremembe statistično značilne povsod na dinarsko-alpski pregradi in v severni Sloveniji. Izjema so le 

nekatere nižinske postaje južne in vzhodne Slovenije ter seveda Primorske, za katero snežna odeja ni 

značilna. Spremembe so največje na postajah v sredogorju, kjer se je v preteklosti pomemben delež 

padavinske vode zbiral v snežni odeji in predstavljal zalogo za pozne pomladanske in zgodnje poletne 

dni. Znatne spremembe te vodne zaloge vplivajo na pretočne režime nekaterih naših rek, saj je vpliv 

snega na pretočni režim vedno manjši. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na podnebje, se delijo na naravne in antropogene, pri čemer so slednji prispevali 

večji delež k trenutnim podnebnim spremembam in zelo verjetno bo tako tudi v prihodnje. S pomočjo 

določenih predpostavk o gibanju prebivalstva in ekonomsko-gospodarskem razvoju družbe lahko prek 

izpustov toplogrednih plinov in drugih posegov v okolje ocenimo človekov vpliv na podnebje v 

prihodnosti. Na tej podlagi lahko določimo možne scenarije podnebnih sprememb. 

 

Podrobni scenariji ekstremnih dogodkov za Slovenijo so še v pripravi. Kljub temu pa vsaj za nekatere 

ekstremne vremenske dogodke lahko z večjo gotovostjo govorimo o spremembah. Skladno z oceno 

podnebnih sprememb v Sloveniji (Podnebne spremembe… , 2014) lahko za Slovenijo do sredine 

stoletja pričakujemo: 

• ob višji temperaturi zraka hudo vročino poleti, 

• večjo spremenljivost temperature in padavin poleti, 

• več močnih padavinskih dogodkov (na splošno več vodne pare v ozračju), 

• večje izhlapevanje, 

• okrepitev hidrološkega cikla – kroženja vode 

• pogostejše zdajšnje stoletne poplave (krajšanje povratne dobe ekstremnih padavin) 

• zelo verjetno znatno povečanje pogostosti poletne suše 
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• verjetno povečanje števila dni z ugodnimi razmerami za nastanek poletnih neurij 

 

Ocena podnebnih sprememb do leta 2050 (Podnebne spremembe… , 2014) kaže predvsem naslednje: 

• glede na podnebne scenarije v prihodnosti se bo vsa Slovenija še naprej ogrevala. Do sredine 

stoletja se bo letna povprečna temperatura povišala za 1,0 - 2,5 °C po vsej državi. Najmanj se bodo 

ogrele pomladi in sicer od 0,5 do 1,5 °C. Ostali letni časi se bodo ogreli nekoliko več, od 1 pa do 2,5 

°C; 

• za padavine podnebni scenariji kažejo precej večjo negotovost kot za temperaturo. Letna 

višina padavin naj bi ostala bolj ali manj nespremenjena. Spremembe naj bi bile v intervalu od −5 % 

do +5 %; 

• podobno pomladi in jeseni lahko pričakujemo tako zmanjšanje kot povečanje količine 

padavin. Pozimi in poleti pa je signal spremembe padavin bolj gotov. Pozimi je bolj verjetno 

povečanje količine padavin, poleti pa je vsaj za južno polovico države zelo verjetno zmanjšanje 

količine padavin. 

 

Blaženje podnebnih sprememb 

Vse države Evropske skupnosti so dosegle cilj iz prvega obdobja Kjotskega protokola. Stare članice 

(EU-15) so imele skupen cilj zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 8 % v obdobju 2008-2012 glede 

na izpuste v izhodiščnem letu. Ta cilj so presegle za slabe 4 %. Vse nove države članice pa so dosegle 

svoje Kjotske cilje brez dokupov, pri čemer so cilj najbolj presegle Baltske države. Skupno so države 

članice (EU-28) znižale svoje izpuste glede na izhodiščno leto za 19 % brez upoštevanja ponorov in 

mednarodnih kreditov. Slovenija je za dosego kjotskega cilja uporabila največje dovoljene ponore in 

svoj cilj – 8 % presegla za 3 %. 

 

Skupni izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji so leta 2014 dosegli 16.582 kiloton ekvivalenta CO2. 

To je 18,4 % pod vrednostjo v izhodiščnem letu 1986 in 9,5 % manj kot v letu 2013. K znižanju 

izpustov sta najbolj prispevala sektor energetika (-23,0 %) in sektor raba goriv v gospodinjstvih in 

komercialnem sektorju (-17.0 %). Nekoliko višji izpusti, kot v letu 2013 so bili zabeleženi v industriji 

in kmetijstvu. 

 

 
Slika 17: Letni izpusti toplogrednih plinov po sektorjih v Sloveniji v obdobju 1986-2014 (vir: Kazalci 

okolja v Sloveniji…, 2016) 

 

V skupnem deležu izpustov TGP ima v Sloveniji največji prispevek CO2 (v letu 2014 kar 81,4 %). 

CO2 nastaja predvsem pri zgorevanju goriva in iz industrijskih procesov. Sledi metan (11,9 %), ki 

večinoma izvira iz odpadkov in kmetijstva, ter didušikov oksid (4,6 %), ki prav tako nastaja v 

kmetijstvu. Opazni so tudi izpusti didušikovega oksida iz cestnega prometa. Izpusti F-plinov, med 

katere sodijo fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov 
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heksafluorid (SF6), so zelo majhni, vendar zaradi visokega toplogrednega učinka njihov prispevek k 

segrevanju ozračja ni zanemarljiv (2,1 %). 

 

V Sloveniji so v letu 2014 gozdovi prekrivali več kakor 59 % površine in so pomemben vir 

zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Izračunani ponori zaradi spremembe rabe tal in gozdarstva 

so precejšnji; leta 2014 so bili -6.906 kiloton CO2 ekv. Kljub pomembnosti gozdov, kot ponorov CO2, 

pa države članice za znižanje izpustov do 2020 teh ponorov ne bodo mogle uveljavljati. 

 

Za doseganje ciljev EU do leta 2020 je pomembna delitev na izpuste, ki so vključeni v ETS in na tiste 

izven ETS. Izpusti znotraj ETS, kamor so vključeni vsi večji proizvajalci elektrike in toplote ter vsa 

energetsko potratna industrija, se bodo zniževali zaradi zmanjševanja razpoložljivih emisijskih 

kuponov, ki bodo vsako leto na razpolago na dražbah. V letu 2014 so se izpusti iz teh naprav v 

Sloveniji znižale kar za 17,2 % glede na predhodno leto. Za Slovenijo so predvsem pomembni izpusti, 

ki niso vključeni v emisijsko trgovanje in na katere države zato lahko vplivajo z ukrepi in politikami 

na teh področjih. Ti izpusti ne smejo preseči dodeljenih količin izpustov iz Odločbo št. 406/2009 in 

Sklepa št. 634/2013. Za Slovenijo je ta omejitev v letu 2014 12.354 Gg CO2 ekv. Slovenski izpusti v 

tem letu so bili 10.467 Gg CO2 ekv., kar je 15,3 % nižje od najvišjih dovoljenih izpustov za to leto. 

 

 
Slika 18: Izpusti toplogrednih plinov izven trgovanja EU ETS, po sektorjih, Slovenija, 2013-2020 (vir: 

Kazalci okolja v Sloveniji…, 2016) 

 

Med sektorji izven ETS je najpomembnejši promet, ki je v letu 2014 prispeval 51,5 % vseh izpustov. 

Znotraj prometnega sektorja večino izpustov prispeva cestni promet, v letu 2014 kar 99,1 %. Izpusti iz 

prometa so močno naraščali do leta 2008, ko so bili že 39% višji kot v 2005. Z nastopom gospodarske 

krize so v letu 2009 močno upadli in nato znova narasli v letih 2011 in 2012. V letih 2013 in 2014 so 

se izpusti iz prometa ponovno nekoliko zmanjšali, kar je možno pripisati večji okoljski ozaveščenosti 

ter rabi trajne mobilnosti, kljub temu pa so bili izpusti v letu 2014 še vedno za 21,6 % višji, kot leta 

2005. 

 

Naslednji pomembni vir je kmetijstvo, ki je prispevalo 16,2 % izpustov. V letu 2014 so se v primerjavi 

s prejšnjim letom povečali za 2,8 %, vendar so bili še vedno za 4,7 % nižji kot leta 2005. Vzrok za 

nižje izpuste je predvsem intenziviranje živinoreje in s tem zmanjšanje števila glav živine ter boljše 

ravnanje z gnojem v prašičereji. 

 

S 13,5 % deležem so izpusti zaradi rabe goriv v gospodinjstvih in v komercialno-institucionalnem 

sektorju tretji najpomembnejši vir izven ETS. Ti izpusti so bili v letu 2014 za kar 12 % nižji kot leto 

poprej in za 32,2 % nižji kot leta 2005. Na to zmanjšanje v zadnjih letih precej vplivajo bolj mile zime, 

pa tudi povečana raba lesa za ogrevanje, saj se izpusti CO2 iz biomase ne upoštevajo. Vsi ostali viri, ki 

še prispevajo k izpustom izven ETS so še: preostala raba goriv v industriji (5,7 %), ravnanje z odpadki 

(4,7 %), preostali procesni izpusti (4,3 %) ter drugo (ubežne emisije, preostanek energetike, … 4,1 %). 
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Skladno z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju do leta 

2020 so indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za promet naslednji: 

- hitro rast emisij je treba zaustaviti in zagotoviti zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 9 % 

do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem ukrepov trajnostne mobilnosti, 

- trend naraščanja emisij toplogrednih plinov iz prometa je treba obrniti tako, da se emisije 

toplogrednih plinov nadalje ne bodo povečale za več kot 18 % do leta 2030 glede na leto 

2005, kar pomeni zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na leto 2008, 

- v ukrepe za doseganje ciljev iz Strategije je treba vgraditi vizijo nadaljnjega zmanjšanja emisij 

do leta 2050 za 90 %. 

Zdravje ljudi 

 

Pitna voda 

 
Slika 19: Prikaz vodovarstvenih območij (vir: Geoportal, 2016) 

 

Glavni vir pitne vode v Sloveniji je podzemna voda, ki zagotavlja večino potrebnih količin.  

 

Za vodne vire v javni porabi so v Sloveniji sprejeta ali predlagana vodovarstvena območja, ki 

pokrivajo približno 4.491 km
2
. To je približno 22 % oziroma ena petina slovenskega ozemlja. Še večjo 

površino zavzemajo potencialni vodni viri. Površina ozemlja z zajetimi in potencialnimi vodnimi viri 

predstavlja več kot polovico slovenskega ozemlja. Pri posegih na vodovarstvena območja se upošteva 

veljavne občinske odloke ali državne uredbe in Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega 

območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 15/16), v katerih so opredeljeni tudi varstveni režimi. 

 

Kakovost zraka 

 

V Sloveniji predstavlja največji problem onesnaženje zraka z delci (PM10) ter ozonom v poletnem 

času. Poleg tega se na degradiranem območju Mežiške doline občasno pojavljajo povišane 

koncentracije svinca. Meritve PM10 kažejo občasna preseganja mejnih vrednosti na celotnem ozemlju 

Slovenije, še posebej pa v notranjosti, kjer v zimskem obdobju nastajajo dolgotrajne temperaturne 
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inverzije. Analiza virov PM10 kaže, da je vzrok onesnaženja z delci večinoma uporaba kurilnih naprav, 

predvsem v prometno bolj obremenjenih urbanih središčih (Ljubljanska kotlina), v slabo prevetrenih 

kotlinah pa so vzrok onesnaženja tudi izpusti iz prometa ter industrijskih virov (Zasavska in Celjska 

kotlina). K onesnaženju zaradi ozona, ki je izrazitejše na Primorskem, bistveno prispeva daljinski 

transport iz Padske nižine v Italiji.  

 

Območja onesnaženosti zraka v Sloveniji so opredeljena z Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi 

območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11, 

38/17) in s Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni 

list RS, št. 58/11, 29/17). Območja onesnaženosti zraka so prikazana na spodnji sliki, ravni 

onesnaževal v zunanjem zraku na posameznem območju onesnaževanja v spodnjih tabelah. 

 
Tabela 2: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku na posameznem območju in aglomeraciji glede na spodnji 

in zgornji ocenjevalni prag 

Območje SO2 NO2 NOX PM10 Svinec CO Benzen Ozon Arzen Kadmij Nikelj Benzo(a)- 

piren 

SI1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 

SI2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 

SI3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 

SI4 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 

SIL 1 3 - 3 3 1 3 3 1 1 1 3 

SIM 1 3 - 3 3 1 3 3 1 1 1 3 

Kjer pomenijo: 

– oznaka 1: pod spodnjim ocenjevalnim pragom, 

– oznaka 2: med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom, 

– oznaka 3: nad zgornjim ocenjevalnim pragom 

– v aglomeraciji se ravni NOx za varstvo rastlin ne ocenjuje 

 
Slika 20: Območja onesnaženosti zraka v Sloveniji (vir: ARSO, 2016) 
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Preseganja mejnih vrednosti delcev PM10 se pojavlja na naslednjih območjih oz. podobmočjih 

onesnaženosti zraka, na katerih velja I. stopnja onesnaženosti zraka: 

• SIL – območje MO Ljubljana, 

• SIM – območje MO Maribor, 

• SI11 – območje MO Murska Sobota, 

• SI21 – območje MO Celje, 

• SI22 – območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 

• SI31 – območje MO Kranj, 

• SI32 – območje MO Novo Mesto, 

• SI41 – območje MO Nova Gorica. 

 

V I. stopnjo onesnaženosti zraka je zaradi preseganj ciljnih vrednosti za arzen in kadmij razvrščeno 

tudi podobmočje SI2e – območje Občine Črna na Koroškem. 

 
Tabela 3: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku na posameznem območju in aglomeraciji glede na mejne 

ali ciljne vrednosti 

Območje SO2 NO2 NOX PM10 Svinec CO Benzen Ozon Arzen Kadmij Nikelj Benzo(a)piren 

SI1 

razen 

SI11 

       4     

SI11    4    4     

SI2 

razen 

SI21, 

SI22, 

SI2e, 

SI2f 

       4     

SI21    4    4     

SI22    4    4     

SI2e        4 4 4   

SI2f        4     

SI3 

razen 

SI31 in 

SI32 

       4     

SI31    4    4     

SI32    4    4     

SI4 

razen 

SI41 

       4     

SI41    4    4     

SIL    4    4     

SIM    4    4     

Kjer pomenijo: 

– oznaka 4: nad mejno ali ciljno vrednostjo, 

– v aglomeraciji se ravni NOx za varstvo rastlin ne ocenjuje. 
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V Sloveniji predstavlja največji problem onesnaženje zraka z delci (PM10) ter ozonom v poletnem 

času.  

 

Onesnaženost zraka z delci PM10 je bila leta 2015 večja kot leto poprej. Dopustno število preseganj 

dnevne mejne vrednosti za delce PM10 (35) je bilo preseženo na osmih merilnih mestih (vseh merilnih 

mest je 21), leta 2014 pa le na štirih merilnih mestih. Letna mejna vrednost za delce PM10 v letu 2015 

ni bila presežena na nobenem merilnem mestu, je bila pa na skoraj vseh merilnih mestih višja kot leta 

2014.  

 

 
Slika 21: Število dni s preseženo dnevno mejno koncentracijo PM10 50 µg/m3 (lahko presežena največ 35-

krat v koledarskem letu) (vir: Kazalci okolja v Sloveniji…, 2016) 

 
 

 
Slika 22: Gibanje povprečne letne koncentracije PM10 (letna mejna vrednost je 40 µg/m3) (vir: Kazalci 

okolja v Sloveniji…, 2016) 
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Za delce PM2.5 je predpisana mejna vrednost kot letno povprečje, ki od začetka meritev ni bila 

presežena na nobenem merilnem mestu, je bila pa v letu 2015 na vseh merilnih mestih višja kot v letu 

2014. Kazalnik povprečne izpostavljenosti za PM2.5 je za leto 2015 na obeh merilnih mestih v okviru 

obveznosti glede stopnje izpostavljenosti. K onesnaženju z delci v času kurilne sezone največ 

prispevajo individualna kurišča, v manjši meri tudi promet, industrija in ponovni dvig in lebdenje 

delcev v ozračju. Na visoke ravni pa vplivajo tudi neugodne vremenske razmere.  

 

Dopustno število preseganj dnevne mejne vrednosti za delce PM10 (35) je bilo leta 2015 preseženo na 

osmih merilnih mestih, leta 2014 pa le na štirih merilnih mestih. Najvišje povprečne letne 

koncentracije delcev PM10 ter največ dni s preseženo dnevno mejno koncentracijo PM10 je bilo v 

obdobju 2005–2015 na merilnih postajah v mestih, ki so pod vplivom izpustov iz prometa. 

 

Na podeželju so koncentracije PM10 bistveno nižje. Na lokaciji Iskrba, ki predstavlja naravno ozadje, v 

letu 2015 nismo zabeležili niti enega preseganja dnevne mejne vrednosti. Največ 85 preseganj je bilo 

leta 2015 izmerjenih na prometnem merilnem mestu Ljubljana Center. Povprečne letne koncentracije 

delcev PM10 so bile na skoraj vseh merilnih mestih leta 2015 višje kot leta 2014. 

 

Raven onesnaženosti zraka z ozonom je v zadnjih letih na večini merilnih mest, tudi na podeželju in v 

višjih legah, nad ciljno in dolgoročno naravnano vrednostjo, medtem ko je bila opozorilna vrednost 

zaradi manj sončnih in vročih poletij presežena le na Primorskem in ponekod v višjih legah. Zaradi 

ugodnejšega vremena za nastanek ozona in transporta ozona in njegovih predhodnikov iz severne 

Italije beležimo najvišje koncentracije ozona na območju Primorske. V letu 2015 je bila ciljna 

vrednostjo za ozon največkrat presežena v Kopru (62 dni) in v Novi Gorici (48 dni), v Ljubljani je bila 

presežena 30 dni, na območju Murske Sobote 22 dni. 

 

 
Slika 23: Število dni s preseženo ciljno vrednostjo za ozon v slovenskih krajih (vir: Kazalci okolja v 

Sloveniji…, 2016) 

 

Obremenitev s hrupom 

Obremenjenost okolja s hrupom je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja. in pomembno 

okoljsko vprašanje, saj je na razpolago vedno več informacij o škodljivih posledicah dolgotrajne 

izpostavljenosti povečanim ravnem hrupa na zdravje in počutje ljudi. Izpostavljenost hrupu lahko 

povzroča razdraženost, moti spanec, vpliva na kognitivne funkcije šoloobveznih otrok, sproža 

fiziološke odzive na stres in povzroča kardiovaskularna obolenja pri osebah, kronično izpostavljenih 

hrupu.  
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Obremenjenost okolja in prebivalcev s hrupom je problem, s katerim se srečujejo in se z njim 

sistematično ukvarjajo vse industrializirane države. V vseh razvitih državah so isti tudi prevladujoči 

viri hrupa: to so cestni in železniški promet, zračni promet, industrijska in gradbena dejavnost ter 

različne aktivnosti prebivalcev v prostem času. Cestni in železniški promet obremenjujeta zaradi svoje 

razširjenosti in stalne prisotnosti največ prebivalcev. Problematiko hrupa zaradi cestnega in 

železniškega prometa v državni lasti se rešuje na strateški ravni, ki upošteva tako obstoječo 

obremenjenost okolja s hrupom na ravni države kot celote, pri načrtovanju ukrepov pa upošteva tudi 

bodoče stanje zaradi sprejetih meddržavnih in državnih usmeritev na področju urejanja prometa.  

 

Reševanje prekomerne obremenjenosti okolja s hrupom v skladu z Direktivo 2002/49/ES in z njo 

usklajenimi slovenskimi predpisi ne glede na vir hrupa poteka v naslednjih korakih: 

• analiza obstoječega stanja in identifikacija najbolj obremenjenih območij (strateško kartiranje 

hrupa), 

• priprava, sprejetje in izvedba akcijskih načrtov varstva pred hrupom na državni in lokalni 

ravni,  

• spremljaje izvedbe in učinkovitosti akcijskega načrta. 

Zavezanec za izvedbo vseh navedenih aktivnosti je upravljavec vira hrupa. V Sloveniji je za državne 

ceste in železnice Ministrstvo za infrastrukturo, za meddržavne ceste DARS d.d., za poselitvena 

območja mestne uprave pristojnih občin; obveza RS kot članice EU pa je, da o strateških aktivnostih 

na tem področju zbira podatke za vso državo in poroča Evropski Komisiji v skladu z zahtevami 

Direktive.  

 

Obstoječe stanje okolja je povzeto po rezultatih strateškega kartiranja hrupa v letih 2011 in 2012. Te 

so izdelane na osnovi na evropski ravni usklajenih in predpisane vsebine vhodnih podatkov in 

uporabljenih računskih metod. Območja strateških kart so prikazana na spodnji sliki, osnovni podatki 

o obravnavanih območjih in virih hrupa in njihovih upravljavcih so v spodnji tabeli. 

 

 
Slika 24: Območja strateških kart hrupa v letu 2011, 2012 (Epi Spektrum d.o.o., 2016) 
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Tabela 4: Obravnavani odseki cest, železnic in obravnavana poselitvena območja v 2. fazi strateškega 

kartiranja hrupa v Sloveniji (Epi Spektrum d.o.o., 2016) 

Vir hrupa Upravljalec Leto 

obravnave 

Datum 

izdelave 

Območje 

obravnave 

Dolžina, 

površina 

Pomembne 

ceste 

DARS d.d. 2011 maj 2014 celotno AC 

omrežje 

607 km 

MI - ceste 2011 dec. 2013 170 cestnih 

odsekov 

637 km 

Pomembne 

železnice 

MI - železnice 2012 jan. 2015 8 odsekov 289 km 

Poselitvena 

območja 

MO Ljubljana 2012 apr. 2014 občina 27.499 ha 

MO Maribor 2011 maj 2014 UZ mesta 

Maribor 

3.938 ha 

 

Obravnavane so vse avtoceste in hitre ceste v skupni dolžini 607 km, pomembni odseki državnih cest 

v skupni dolžini 637 km, pomembni odseki železniških prog v skupni dolžini 289 km in poselitveni 

območji: MO Ljubljana in območje UZ mesta Maribor. V vplivnem območju skupne širine 1.500 m na 

vsako stran od vseh obravnavanih cestnih in železniških odsekov in je bila ob meddržavnih cestah 

obremenitev s hrupom ocenjena pri 118.510 stavbah z varovanimi prostori, v katerih je bilo stalno 

prijavljenih 548.620 prebivalcev, ob državnih cestah pri 130.270 stavbah (639.740 prebivalcev), ob 

železniških progah pri 63.140 stavbah (409.700 prebivalcev), na območju MO Ljubljana pri 38.210 

stavbah (267.930 prebivalcev) in na območju UZ mesta Maribor pri 12.920 stavbah (90.240 

prebivalcev). Ocenjeno je, da je bila na ta način obremenjenost s hrupom ocenjena za približno 57% 

vseh prebivalcev v Sloveniji. 

 

Po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA 2014 ), ki upošteva rezultate druge faze strateškega 

kartiranja hrupa do leta 2012, je na območju Evropske Unije celodnevni obremenitvi nad 55 dB(A) 

zaradi cestnega prometa izpostavljenih 125 milijonov ljudi, zaradi železniškega prometa 14 milijonov, 

zaradi letalskega prometa 4 milijone, zaradi industrijskih virov na poselitvenih območjih pa približno 

en milijon ljudi. V Sloveniji je v tem razredu celodnevne obremenitve s hrupom ob pomembnih 

meddržavnih in državnih cestah izpostavljenih 195 tisoč ljudi, ob pomembnih železniškega progah 45 

tisoč ljudi.  

 

Zbirni podatki o številu preobremenjenih prebivalcev v Sloveniji v spodnji tabeli. Podatki o 

obremenjenosti prebivalcev so izvedeni iz podatkov o obremenjenosti posamezne stavbe in o številu v 

tej stavbi prijavljenih prebivalcev in se nanašajo izključno na stalno prijavljene prebivalce. Število je 

ocenjeno posebej a) za vse pomembne ceste in železnice v Sloveniji ne glede na njihov potek in b) na 

obeh poselitvenih območjih za prometnice z znanimi prometnimi podatki, ne glede na to, ali gre za 

pomembne ali za lokalne ceste in za vse železniške proge. Dejansko skupno število vseh 

preobremenjenih prebivalcev je zato manjše od aritmetične vsote vseh preobremenjenih prebivalcev za 

posamezni kazalec hrupa.  

 

Za poselitveni vzorec v Sloveniji sta značilna razpršena pozidava na podeželju in blokovska gradnja v 

večjih naseljih. Povprečno število prebivalcev v posamezni stavbi na podeželju je zato bistveno 

manjše kot v naseljih, kar ima za posledico, da je število s hrupom preobremenjenih prebivalcev 

izrazito povečano na območju večjih naselij, še posebej na območjih s strnjeno blokovsko pozidavo 

neposredno ob prometnicah. Podatki o mejno in kritično preobremenjenih prebivalcih so prikazani v 

nadaljevanju. 
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Tabela 5: Število s hrupom preobremenjenih prebivalcev v Sloveniji (v 1000) 

Vir hrupa Upravljalec  Mejne vrednosti Kritične vrednosti 

LDAN LVEČER LNOČ LDVN LNOČ LDVN 

Ceste  DARS d.d. 0,4 1,5 2,2 1,2 0,7 0,4 

MI - ceste 39,9 59,4 57,6 52,1 28,4 21,2 

Železnice MI - železnice 3,6 15,2 29,7 18,7 16,4 10,6 

Poselitvena 

območja 

MOL - ceste 34,8 66,6 36,5 42,2 10,2 13,7 

MOL – železnice 1,3 8,3 16,0 8,6 8,1 4,7 

UZ MB - ceste 14,3 27,2 25,2 22,4 7,4 4,9 

UZ MB - železnice  0,0 0,1 0,7 0,3 0,2 0,0 

UZ MB – skupno 14,1 27,7 25,8 22,8 7,9 5,1 

 

Podatki v tabeli kažejo, da je v vseh obdobjih dneva največ preobremenjenih prebivalcev na območjih 

ob državnih cestah (v večernem času več kot 59.000) in da je njihovo število veliko tudi na obeh 

poselitvenih območjih (Ljubljana 66.000, Maribor 27.000), ob pomembnih železnicah (30.000) in 

neprimerno manjše ob meddržavnih cestah (2.200). Pri tem je pomembno poudariti, da ti se podatki 

nanašajo na vse avtoceste in vse prometnice na poselitvenih območjih, medtem ko pri državnih cestah 

in glavnih železniških progah znaten del cest in prog, ki niso opredeljene kot pomembne, ni upoštevan, 

pričakovana obremenitev okolja ob njih pa je ravno tako velika.  

 

Število kritično preobremenjenih prebivalcev je daleč največje ob državnih cestah (28.400) in 

železnicah (16.400), veliko pa je kritično preobremenjenih prebivalcev tudi na obeh poselitvenih 

območjih (Ljubljana 13.700, Maribor 7.900). 
 

 
Slika 25: Število preobremenjenih prebivalcev v Sloveniji – mejne vrednosti 

 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

DARS d.d. MI (ceste) MI 

(železnice) 

MOL - ceste MOL – žel.  UZ MB - 

ceste 

UZ MB – 

žel.  

Ldan Lvečer Lnoč Ldvn



PRILOGA 1 - ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OKOLJA                                                                     

33 

 
Slika 26: Število preobremenjenih prebivalcev v Sloveniji – kritične vrednosti 

 

Ukrepi v zvezi z varstvom okolja pred hrupom obstoječih virov hrupa so povezani z znatnimi 

finančnimi sredstvi, pri tem pa je osnovno vodilo poraba praviloma omejenih sredstev za izvedbo 

ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti okolja in prebivalcev s hrupom na preobremenjenih območjih. 

Pomembno pri tem je tudi, da so pri načrtovanju in izvedbi teh ukrepov na ravni posameznega 

zavezanca in na ravni celotne države upoštevani enaki kriteriji. Celovita strategija zmanjšanja hrupa 

ob obstoječi in predvideni prometni infrastrukturi je v Evropski uniji opredeljena na ravni posamezne 

države članice, pristopi v različnih državah pa niso enotni. V članicah, kjer so strategijo za zmanjšanje 

hrupa prometa sprejeli kot zakonsko obvezo in sprejeli ustrezne podzakonske predpise in smernice, so 

ukrepi na vseh ravneh že v polnem teku.  

  

Elektromagnetno sevanje 

 

V Sloveniji je s predpisi urejen nadzor elektromagnetnih polj nizkofrekvenčnih virov EMS v 

frekvenčnem območju med 0 in 10 kHz, nazivne napetosti nad 1 kV. Upravljavci virov EMS morajo 

zagotoviti prve meritve po zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja, občasne meritve pa vsako 

peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir sevanja. 

 

Meritve, ki so jih v okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj do sedaj izvedle 

pooblaščene ustanove v Sloveniji kažejo, da obremenitev naravnega in življenjskega okolja z 

elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega mejnih vrednosti, ki jih določa Uredba o 

elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04-

ZVO-1). Rezultati meritev ozadja obremenjenosti okolja v letu 2006 ter merilne kampanje v 

slovenskih občinah v obdobju 2005-2008 kažejo, da je tipična obremenjenost naravnega in 

življenjskega okolja z EMS v Sloveniji majhna, saj največje izmerjene vrednosti dosežejo do 3% 

mejne vrednosti.  

 

Vzpostavljen register podatkov sevalnih obremenitev virov na osnovi prvih meritev in obratovalnega 

monitoringa elektromagnetnih sevanj v naravnem in življenjskem okolju, ki jih izvajajo pooblaščene 

ustanove za zavezance oz. lastnike ali upravljavce virov sevanja skladno s predpisi. Meritve, ki so jih v 

okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj kažejo, da obremenitev naravnega 

in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega mejnih vrednosti. 

 

V letu 2006 so bile izvedene meritve ozadja obremenjenosti okolja z EMS visokih frekvenc v območju 

od 80 – 3.000 MHz (radiodifuzija, mobilna telefonija, …) na območju mesta Ljubljane, Maribora, 

delno Kopra in še na petih lokacijah po Sloveniji. Meritve so izvedene v selektivnih frekvenčnih 

območjih po pasovnih širinah glavnih virov v okolju (radijske frekvence, televizijske frekvence, 
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GSM2, DCS3, in UMTS4). Rezultati izkazujejo, da je obremenjenost naravnega in življenjskega 

okolja z EMS skoraj v vseh primerih majhna, saj največje izmerjene vrednosti dosegajo le okrog 3% 

mejne vrednosti. V merilno kampanjo je na podlagi prispelih prijav na Skupnost ter Združenje občin 

Slovenije do danes vključenih preko 60 občin iz različnih regij Slovenije. Rezultati meritev merilne 

kampanje v obdobju 2005-2008 kažejo, da obremenitve naravnega in življenjskega okolja z 

elektromagnetnimi sevanji ne presegajo zelo strogih mejnih vrednosti. Povprečne sevalne obremenitve 

so namreč le redko presegle 1 % dovoljene mejne vrednosti. 

 

Nizke izmerjene vrednosti sevalnih obremenitev do sedaj pa še ne pomenijo, da so te povsod nizke, saj 

je jakost EMS v okolju izredno dinamičen pojav, na katerega vplivajo številni dejavniki, spreminja pa 

se tako časovno kot krajevno. Za ugotavljanje sevalnih obremenitev na določenem območju zato 

praktično ni druge možnosti, kot meritve EMS. 

 

Inštitut za neionizirna sevanja je leta 2014 izvedel trajne meritve magnetnega polja v bližini 220 in 

400 kV daljnovodov. Namen meritev je bil ugotoviti dejanske sevalne obremenitve naravnega in 

življenjskega okolja na šestih lokacijah, ki so v javnosti večkrat omenjene kot problematične z vidika 

zaznavanja tveganja. Rezultati opravljenih trajnih meritev so pokazali, da so v primerih, ko se 

daljnovodi nahajajo več kot 60m od lokacije izvajanja trajnih meritev, njihovi prispevki zanemarljivi 

in primerljivi ali manjši od sevalnih obremenitev, ki jih v svoji okolici povzročajo hišne inštalacije in 

drugi električni porabniki v objektih. 

Prebivalstvo in materialne dobrine 

 

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih 

središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravno-geografskimi pogoji in prometno težje 

dostopna območja pa so redkeje poseljena. Projekcija prebivalstva EUROPOP2008 (imenovana 

srednja varianta) kaže, da se bo število prebivalcev Slovenije do leta 2019 še povečevalo, nato pa bo 

začelo upadati. Tako se bo število prebivalcev s sedanjih 2,02 milijona povečalo do leta 2019 na skoraj 

2,06 milijona, nato pa bo počasi upadalo in se do leta 2060 znižalo na 1,76 milijona (vir: Statistični 

urad RS). 

 

 

Slika 27: Gostota prebivalcev po občinah (vir: Statistični urad RS) 
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V letu 2008 je v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno približno 100 

prebivalcev. Med občinami so razlike v poselitvi zelo velike, saj so občine po površini in tudi po 

številu prebivalcev zelo različne. Leta 2008 je bila najgosteje naseljena občina Ljubljana, sledili sta ji 

občini Maribor in Izola. Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s komaj 5 prebivalci na 

km2 površine. Med statističnimi regijami je bila najredkeje naseljena primorsko-notranjska regija; v 

tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 35 prebivalcev (vir: Statistični urad 

RS). 

  

Družbena blaginja v Sloveniji se stalno izboljšuje. Stopnja človekovega razvoja je visoka, moški in 

ženske pa imajo skoraj enak dostop do zdravja, dohodka in izobrazbe, čeprav je porazdelitev družbene 

moči med spoloma še vedno neenakomerna. Slovensko gospodarstvo se postopno približuje povprečni 

razvitosti Evropske unije, kljub upočasnjeni rasti BDP od leta 2008 do 2016. Padec dodane vrednosti 

je bil najbolj izrazit v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini. Poslabšanje razmer na trgu 

dela vpliva na padec zasebne potrošnje (vir: ARSO, 2016), vendar se zaradi gospodarske rasti v letu 

2017 stanje močno izboljšuje. Trenutna brezposlenost (2017) je 6,3 % (vir: Statistični urad RS).  

 

Turizem 

Po upadu števila turistov in turističnih zmogljivosti v Sloveniji ob osamosvojitveni vojni se turizem od 

leta 1992 glede na število razpoložljivih ležišč za turiste, predvsem pa glede na število turističnih 

prenočitev v Sloveniji krepi. Leta 2009 so turisti na njim namenjenih 91.332 ležiščih prespali 

8.302.231 noči, kar pomeni, da so bila ležišča povprečno zasedena četrtino leta (91 noči). V primerjavi 

z letom 2008 se je povečalo število ležišč, zaradi gospodarske krize pa se je rahlo zmanjšalo število 

prenočitev.  

 

Tudi delež tujih turistov vseskozi narašča. Razmerje med domačimi in tujimi gosti se je po letu 2000 

spremenilo v prid tujih gostov. Delež nočitev tujih gostov se je povečal od 40 % v letu 1992 na 58 % v 

letu 2008.  

 

Sezonska variabilnost turističnega prometa je zelo izrazita, saj je število prenočitev vseh turistov v 

avgustu kot najbolj obiskanem mesecu skoraj štirikrat večje kot novembra, ko je najmanj nočitev. 

Izrazita koncentracija turistov je v poletni sezoni, ki traja približno tri mesece, od sredine junija do 

sredine septembra. Največ turistov je v tem obdobju v slovenskih obmorskih krajih (slaba tretjina vseh 

turističnih prenočitev), le nekaj manj pa v gorskih in zdraviliških, medtem ko se v zimskih mesecih 

največ gostov zadržuje v zdraviliških in gorskih krajih. 

 

Število ležišč, predvsem pa število prenočitev v obravnavanem obdobju (1992–2009) vseskozi 

narašča. Največ prenočitev je v poletnih mesecih, ko je največ turistov v obmorskih krajih, le nekaj 

manj pa v gorskih in zdraviliških krajih. V zimskih mesecih po številu prenočitev prednjačijo 

zdraviliški kraji (vir: ARSO, 2016). 

Kulturna dediščina 

 

Celostno ohranjanje dediščine se uresničuje v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in 

občin, tako da dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključujejo v 

trajnostni razvoj. V Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo je bilo maja 2016 zavedenih 

32.337 enot dediščine. Število registriranih enot kulturne dediščine se v zadnjih letih povečuje, 

predvsem število enot registriranih arheoloških najdišč. 

 

Trije spomeniki (Plečnikove Žale, Partizanska bolnišnica Franja, Spominska cerkev sv. Duha na 

Javorci) imajo znak evropske dediščine, še dva (prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, 

dediščina živega srebra v Idriji) sta vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine v kategoriji 

kulturne dediščine.  
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Slika 28: Enote kulturne dediščine na območju Slovenije (MK) 

Krajina 

 

Na območju Slovenije je opredeljenih 93 območij izjemnih krajin in 60 krajinskih območij 

prepoznavnih značilnosti. Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni so 

območja, ki vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi 

krajinskimi sestavinami, zlasti pa so to območja izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci 

krajinske zgradbe in prostorsko poudarjena kulturna dediščina z visoko pričevalno oziroma 

spomeniško vrednostjo, v kombinaciji z izjemnimi oblikami naravnih prvin oziroma naravnimi 

vrednotami.  

 

 
Slika 29: Območja izjemnih krajin in krajinska območja prepoznavnih značilnosti (MOP) 


