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OKOLJE V SLOVENIJI JE BOGATO IN RAZNOLIKO, VENDAR IZPOSTAVLJENO RASTOČIM 
PRITISKOM 

Slovenija je po velikosti druga najmanjša članica OECD, 
po številu prebivalstva pa četrta najmanjša. Zaradi lege 

na stičišču večih ekoloških območij ima izjemno bogato bi-
otsko raznovrstnost in krajino. Bogastvo narave Slovenije 
povečuje sonaravno upravljanje z gozdovi in nizek odstotek 
intenzivnega kmetovanja. Gozdovi zavzemajo približno 62% 
celotnega ozemlja, kar je dvakratnik povprečja v OECD.

Slika 1. Gospodarska rast, zrak in odpadki 

Okolje v Sloveniji je bogato in raznoliko, 
vendar izpostavljeno rastočim pritiskom. 
Bolj bi morali poudarjati zeleno rast…

… vključno z zeleno davčno reformo, ...

… boljšim vključevanjem javnega in zaseb-
nega financiranja, ...

… in bolj učinkovitimi spodbudami za eko-
inovacije.

Okoljske politike so se uveljavile in 
okrepile…

…vendar napredek omejujejo problemi pri 
izvajanju ukrepov ...

… in ravnanje z odpadki bi moralo bolje 
odražati potrebe države.

Učinkovitost podnebne politike je odločilno 
povezana z vplivi prometa. 

Mednarodno sodelovanje naj se še naprej 
razvija v skladu z nacionalnimi cilji in jih 
dopolnjuje.

highlights            SLOVENIJA 2012

Po osamosvojitvi (1991) in vključitvi v EU (2004) je Sloveni-
ja doživela hitro gospodarsko rast. BDP na prebivalca sledi 
povprečju OECD. Glavni sektorji, ki vplivajo na rast, so bili 
finančni, gradbeni in izvoz avtomobilskih delov. BDP je padel 
za skoraj 8% v letu 2009, kar je eno od največjih zmanjšanj 
med OECD državami. Vendar je do konca leta 2010 izvoz 
ponovno zrasel in gospodarska rast se je znova povečevala.
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Okvirček 1. Ključni okoljski trendi v prvem desetletju 21. stoletja

Slovenija je zaradi količine padavin, dotoka rek iz gor-vodnih držav in nizke stopnje odvzema vode (3%), bogata z vodnimi 
rezervami. Po zadnjih raziskavah je ekološki status rek večinoma dober ali zelo dober (slika 2). Povprečne koncentracije nitratov so 
precej pod mejnimi vrednostmi v večini rek zahodne in osrednje Slovenije. Višje vrednosti nitratov se beležijo v kmetijskih območjih 
severozahoda, čeprav redko presežejo okoljske standarde. 

Slika 2.  Ekološka in kemična kvaliteta voda slovenskih vodnih teles in odvzem vode 

Kakovost vode Blejskega jezera je bila obremenjena zaradi obsežnega vnosa hranil, vendar se je stanje izboljšalo zaradi 
razvijajoče se mreže čiščenja odpadnih voda. Kakovost voda v umetnih zajetjih osrednje in severovzhodne Slovenije je slabša zaradi 
vnosa hranil kot posledice intenzivnega kmetijstva. Kakovost pitne vode – katere glavni vir je podtalnica – je primerna, vendar koncen-
tracije atrazina, svinca in nitratov občasno presežejo mejne vrednosti celo v velikih sistemih preskrbe s pitno vodo. 

Slovenija je zmanjšala emisije iz praktično vseh tradicionalnih onesnaževalcev zraka, vključno s SOx, NOx, NMVOC, CO in NH3 
kot tudi prašnimi delci in težkimi kovinami. Predvsem zaradi zmanjšanj na strani velikih virov onesnaževanja so se emisije v abso-
lutnem smislu razločile od gospodarske rasti in oskrbe s fosilnimi gorivi. V letu 2009 je bila Slovenija na poti, da doseže svoje zaveze v 
okviru EU Direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NEC) in UNECE Gothenburškega protokola glede večine onesnaževal, razen v 
primeru NOx. Koncentracije v ozračju SO2, NO2 in CO so bile pod mejnimi vrednostmi, vendar so koncentracije prašnih delcev in ozona 
pogosto presegale nacionalne dnevne in letne mejne vrednosti. Posledično je izpostavljenost prebivalcev ozonu in prašnim delcem 
(PM) v mestih med najvišjimi med EU27 v zadnjih desetih letih. Glavni dejavniki so cestni promet v urbanih središčih, uporaba peči 
na les za ogrevanje gospodinjstev in temperaturne inverzije. Tradicionalno onesnaženje s strani nekaterih industrijskih naprav ostaja 
grožnja zdravju ljudi v njihovi okolici.  

Materialna produktivnost (gospodarska proizvodnja na vsako porabljeno enoto abiotskega primarnega materiala) se je prvič 
v desetih letih povečala leta 2008. V obdobju 2000-2007 se je materialna produktivnost  zmanjšala za 4%, v obdobju 2000-2007, kar 
je slabo v primerjavi s povprečnim povečanjem za 12% v istem obdobju v OECD.

Čeprav se je poraba vseh materialov v slovenskem gospodarstvu v zadnjem desetletju povečala za četrtino (predvsem na 
račun gradbeništva), je še vedno zgolj na ravni okoli polovice OECD in evropskih članic OECD na prebivalca. Po količini nast-
alih odpadkov na prebivalca je Slovenija še vedno precej pod OECD povprečjem, čeprav količina odpadkov narašča, ko se dohodki 
približujejo OECD in EU povprečju. V letu 2010 je količina nenevarnih odpadkov znašala 85% nastalih odpadkov, znaten del tega so 
predstavljali gradbeni in rušitveni odpadki. Komunalni odpadki so se v desetletju povečevali manj od BDP-ja in dosegli 12% delež vseh 
odpadkov v letu 2010. Nevarni odpadki so predstavljali 1.5% vseh odpadkov s precejšnjim deležem namenjenim za izvoz v nadaljnje 
ravnanje.

Slovenija se ponaša z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. Opredeljenih je okoli 26 000 živalskih in rastlinskih vrst. Kar 850 vrst 
je endemičnih in večina od njih živi v podzemnem svetu habitatov kraških jam. Vseeno je 38% vrst sesalcev, 27% vrst ptic in 47% slad-
kovodnih vrst rib ogroženih, kar je visoko število glede na večino OECD držav. Med temi vrstami je vsaj devet pasem tradicionalnih 
kmečkih živali. Najbolj ogroženi habitatni tipi so obalne, morske in kopenske vode, barja in mokrišča, mokrotna travišča in podzemni 
habitati.

Nekateri pritiski na okolje so se v zadnjem desetletju zmanjšali (slika 1). Ta trend se je hkrati s svetovno 
gospodarsko krizo okrepil proti koncu drugega tisočletja. Primer je absolutna razločitev nastalih komu-
nalnih odpadkov od končne zasebne porabe po letu 2008, medtem ko je bila razločitev od leta 2004 zgolj 
relativna. Kljub temu vsi trendi niso šli v pravo smer in nezmožnost, da bi nadzorovali širjenje urbanih 
območij ter drobitev habitatov  v zadnjih dveh desetletjih, je še otežila prehod k bolj trajnostnemu 
razvoju.  
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BOLJ BI MORALI POUDARJATI ZELENO RAST …

Osrednji izziv za slovensko gospodarstvo je, kako povečati 
produktivnost in konkurenčnost ter hkrati konsolidirati svoj 

proračun. Ukrepi, uvedeni po krizi 2009 so pozitivni koraki v to 
smer, vključujejo  poenostavitev sistema načrtovanja in dovolje-
vanja za promet, energetiko in okoljsko infrastrukturo, promocijo 
obnovljivih virov energije, prilagajanje podnebnim spremembam in 
povečevanje konkurenčnosti kmetijstva in živilsko predelovalne in-
dustrije. 

Slovenska razvojna strategija (SRS) za obdobje  2005-13 je bila 
ključen mehanizem za določanje ciljev trajnostnega razvoja. Tudi 
nekatera ministrstva so pripravila sektorske strateške dokumente, 
čeprav večinoma brez medsebojnega dopolnjevanja in dogo-
varjanja. V pripravi je nova SRS za 2013-20. Vključevala naj bi tudi 
specifične okoljske cilje. V procesu priprave bi bila dobrodošla te-
meljita presoja rezultatov prejšnje SRS in sektorskih načrtov ter 
določitev ukrepov, ki bi spodbujali zeleno rast. 

V letu 2009 so prihodki s strani okoljskih dajatev dosegli 9% celotnih prejemkov in 3.5% BDP, kar je 
precej nad OECD povprečjem (slika 3). Kot v večini OECD držav, večino prihodkov predstavljajo 

davki na energetske nosilce, motorna goriva in vozila. Kljub temu bi lahko okoljske dajatve določili 
tako, da bi bolje vključile zunanje stroške in učinke povezane z okoljem. Na primer, davek na dizel-
sko gorivo je približno dve tretjini davka na bencin, kar je iz okoljskega vidika neupravičeno. Nadalje 
so na razpolago povračila za komercialno rabo dizelskega goriva. Tudi davki na ostala goriva bi lahko 
bolje odražali okoljske stroške, povezane z emisijami toplogrednih plinov in običajnimi onesnaževali 
zraka. Spremembe pri obdavčitvi vozil v letu 2010 – opustitev nekaterih izjem in navezave CO2 izpus-
tov in evropskih emisijskih standardov na registracijo motornih vozil - so koraki v pravo smer.

Sedanje aktivnosti za krepitev splošnega davčnega sistema predstavljajo priložnost za presojo učinkov 
okoljskih dajatev, vključno z okoljskimi stroški. To bi lahko bila pot k temeljiti zeleni davčni reformi, 
ki bi pripomogla h konsolidaciji proračuna in vključila tudi zunanje stroške in učinke, povezane z 
okoljem.
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... VKLJUČNO Z ZELENO DAVČNO REFORMO, ...

Slika 3. Davčni prihodki, povezani z okoljem 
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… BOLJŠIM VKLJUČEVANJEM JAVNEGA IN ZASEBNEGA FINANCIRANJA, ... 

Celotni javni in zasebni izdatki za varstvo okolja so se povečali 
z 1.5% na 2.1% BDP med 2000-09, pri čemer so pomem-

ben vnos predstavljali finančni instrumenti EU. Javna poraba 
za okolje, večinoma za okoljsko infrastrukturo, je večinoma 
ostala na isti ravni, blizu OECD povprečja (0.8%). Čeprav je 
Slovenija dosegla visoko raven izplačil EU skladov in je s 55% 
najboljša med desetimi novimi članicami, je bila poraba teh 
sredstev za okoljske investicije počasna. Na polovici izved-
benega obdobja 2007-13, je bilo pripravljenih pogodb za manj 
kot tretjino razpoložljivih sredstev in zgolj 14% dodeljenih 
specifičnim projektom.

Zasebna poraba na okoljskem področju se je zvišala, večinoma 
na področju ravnanja z odpadki. Ekosklad se je izkazal za 
učinkovit mehanizem pri javnem financiranju okoljskih pro-
jektov. Izkušnje Slovenske izvozne in razvojne banke (SID) bi 
morale biti koristne pri nadaljnjem spodbujanju razvoja jav-
no-zasebnega partnerstva na področju ravnanja z odpadki in 
upravljanja z odpadnimi vodami. Vsekakor je potrebno ohran-
jati kakovost okoljskih storitev na teh področjih ob razumni 
ceni, na primer s spremljanjem primerljivosti in vrednotenjem 
delovanja.

… IN BOLJ UČINKOVITIMI SPODBUDAMI ZA EKO-INOVACIJE.

Krepitev inovacij, vključno z okoljskimi inovacijami, bo pomemben del izboljševanja produktivnosti 
in konkurenčnosti in Slovenija je že naredila številne korake v to smer. V zadnjem desetletju se je 

bruto poraba za raziskave in razvoj (R&D) za okoljske namene več kot potrojila, z rastjo od 0.8% na 2.2% 
celotnih sredstev za R&D. Vseeno pa ta delež ostaja pod povprečjem  večih članicah OECD. Razen tega 
so rezultati slovenskega sistema inovacij, merjeni s številom in rastjo vseh prijav patentov nizki, če 
jih primerjamo z večino ostalih OECD držav. Večino raziskovalnih naporov predstavlja kar javni sektor, 
deloma zaradi tega, ker prevladujejo majhna in srednje velika podjetja, ki na splošno manj investirajo 
v R&D kot večja podjetja. Vlada bi lahko uporabne ideje za krepitev in širjenje okoljskih inovacij črpala 
tudi iz OECD publikacije Spodbujanje inovacij za zeleno rast (Fostering Innovation for Green Growth).

OKOLJSKE POLITIKE SO SE UVELJAVILE IN OKREPILE …

Učinkovite okoljske politike lahko predstavljajo pomembne spodbude za zeleno rast. V preteklih 
desetih letih je Slovenija vzpostavila izčrpno ogrodje primarne okoljske zakonodaje. Uspešno je 

prenesla večino EU okoljskih direktiv v Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 in druge ključne nacionalne 
akte. Sprejela je tudi nove ali revidirane okoljske kakovostne in emisijske standarde. Država je naredila 
precejšen napredek pri oblikovanju več-nivojskega sistema izdajanja okoljskih dovoljenj. Vpeljala je 
načrtovanje okoljskih inšpekcij, ki temelji na analizi tveganja, in izboljšala spremljanje in nadzor nad 
skladnostjo s predpisi.

Vzporedno z omenjenim razvojem je Slovenija izboljšala ukrepe za dostop in nadzor nad okoljskimi 
informacijami. Okoljske nevladne organizacije dopolnjujejo nadzorno vlogo, se dejavno vključujejo 
v oblikovanje politik in so aktivne tudi pri okoljskem upravljanju, na primer pri upravljanju naravnih 
območij. Kljub temu bi bilo, tako kot v mnogih državah, mogoče še izboljšati pravno osnovo, ki določa 
pogoje, pod katerimi lahko nevladne organizacije pridobijo pravni položaj v postopkih na sodišču.

Slika 4. Javno in zasebno financiranje na 
področju ravnanja z odpadki 
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Slovenska sekundarna zakonodaja je kompleksna, nekatera 
področja so urejena nezadostno in pojavljajo se prekrivanja 

in celo protislovja med posameznimi uredbami in pravilniki. 
Obstajajo možnosti za nadaljnjo poenostavitev in izboljšanje 
komunikacije z industrijo o pravnih predpisih, ki bi zmanjšali 
stroške nadzora skladnosti. Vendar bi pristojni resor lahko nar-
edil več, da bi spodbujal boljše izvajanje okoljske zakonodaje 
s strani podjetij, še posebej z zagotavljanjem informacij in 
usmeritev, kako čim bolje upoštevati zakonodajo, še posebej v 
primeru majhnih in srednje velikih podjetij. Sistem izvrševanja 
zakonodaje bi lahko okrepili s povišanjem deleža zbranih dena-
rnih kazni in s sorazmernostjo višine denarnih kazni s finančnimi 
koristmi pri neupoštevanju zakonodaje. Kljub tem omejitvam 
obstajajo tudi primeri dobrega javno-zasebnega sodelovanja, 
kot je npr. koncesija zasebnemu podjetju, ki upravlja Krajinski 
park Sečoveljske soline (okvirček 2).

… VENDAR NAPREDEK OMEJUJEJO PROBLEMI PRI IZVAJANJU UKREPOV ...

Okvirček 2. Javno-zasebno partnerstvo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Sečoveljske soline so dobro znano območje naravne in kulturne dediščine, razglašeno za krajinski park, 
uvrščene so na Seznam mokrišč mednarodnega pomena (po Ramsarski konvenciji), območje Nature 2000, 
in so kulturni spomenik nacionalnega pomena. Zavzemajo okoli 650 ha in so ene od dveh še delujočih solin na 
Jadranski obali. 

Krajinski park Sečoveljske soline je prvo zavarovano območje v Sloveniji, ki ga upravlja zasebno podjetje 
Soline, v lasti podjetja Mobitel, največjega ponudnika mobilne telefonije v državi. Vlada je podjetju Soline z 
uredbo podelila koncesijo za 20-letno upravljanje parka, določila vlogo in naloge, vključno s pripravo letnega načrta 
upravljanja (vključuje tudi finance), ki ga potrdi vlada. Lastništvo parka je v rokah vlade, prav tako tudi odgovornost 
za vse investicije v parkovno infrastrukturo. Vlada in podjetje se sproti dogovarjata o pomembnih vprašanjih glede 
lastništva. Vlada krije okoli 20% letnih stroškov delovanja parka, finančna sredstva pa prispevata tudi podjetji Mo-
bitel in Soline. Dohodke parka predstavljajo vstopnine in prodaja soli ter z njo povezani izdelki. Dva od projektov 
parka za ohranjanje narave sta pridobila sredstva EU LIFE.

Prednosti, ki jih vladi prinaša tak dogovor o upravljanju, so predvsem v zmanjšanju stroškov.  Vrh tega je 
park prinesel tudi nove lokalne zaposlitve: število zaposlenih v družbi se je v letih od 2002 do 2011 zvišalo z manj 
kot 15 na 86. Za podjetje Mobitel tak dogovor prinaša pozitivno podobo v javnosti o njihovi okoljski odgovornosti. 
Na splošno se je zavest javnosti o pomenu zavarovanja Sečoveljskih solin povečala.  

Odsotnost regionalne ravni uprave je razlog pomembne vrzeli v okoljskem upravljanju  med nacion-
alno in lokalno ravnijo, ki jo predstavlja nenehno rastoče število občin (od 147 na 211 od leta 1995 
do 2012). Sosednje občine se le redko usklajujejo, ko pripravljajo svoje prostorske plane. Občine se 
zavzemajo za razvoj skupnih strategij za reševanje vprašanj, na primer glede onesnaženja zraka in 
ravnanja z odpadki na lokalni ravni, vendar se pristojni resorji na nacionalni ravni pogosto ne zavedajo 
kakšno je izvajanje okoljske politike v posameznih občinah. Vzpostavitev rednega dialoga med min-
istrstvom, pristojnim za okolje ter občinami je nujna, da bi lahko izboljšali  zagotavljanje skladnosti 
izvrševanja okoljskih predpisov.
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UČINKOVITOST PODNEBNE POLITIKE JE ODLOČILNO POVEZANA Z VPLIVI PROMETA. 

Od leta 2000 je bila Slovenija na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov različno učinkovita. 
Vseeno mora, skupaj z znižanjem emisij CO2 (levji delež emisij TGP) zaradi ekonomske in finančne 

krize za več kot 10% v letu 2009, doseči svoj cilj iz Kjotskega protokola - zmanjšanje povprečnih letnih 
emisij TGP v obdobju 2008-2012 za 8% glede na referenčno leto 1986, kar bo lahko dosegla zgolj z ma-
jhnim nakupom (0,4 Mt CO2 ekv) mednarodnih kuponov (tabela 1). Emisije s strani proizvodnje, trgovine 
in stanovanj so se zmanjšale, vendar ne dovolj, da bi odtehtale porast emisij s strani prometa. Zaradi 
trajnostnega upravljanja z gozdovi lahko Slovenija v celoti izkoristi odobreni ponor v okviru Kjotskega 
protokola.  

… IN RAVNANJE Z ODPADKI BI MORALO BOLJE ODRAŽATI POTREBE DRŽAVE.

Na začetku prejšnjega desetletja je ravnanje z odpadki veljalo za 
enega najbolj slabo urejenih področij varstva okolja v Sloveniji. 

Pristopanje k EU je močno vzpodbudilo okrepitev politike in praks 
ravnanja z odpadki, predvsem z zagotovljenim financiranjem izgrad-
nje in nadgradnje infrastrukture za ravnanje z odpadki. Slovenija je 
posledično zmanjšala odvisnost od odlaganja in izboljšala okoljsko 
celovitost obstoječih odlagališč. Pristojbine za odlaganje sedaj 
vključujejo tudi stroške dejavnosti po zaprtju in dajatev na odlaganje 
odpadkov se je povečala, čeprav ostaja nizka v primerjavi z drugimi 
OECD državami. Predelava komunalnih odpadkov se je povečala na 
35% vseh, kljub temu ostaja veliko pod ciljnimi 55%. 

Kljub doseženemu napredku je potrebno politiko ravnanja z od-
padki še naprej razvijati in krepiti, saj se količina nastalih odpad-
kov približuje povprečju EU držav. Nadaljnji ukrepi so potrebni za 
zmanjšanje nastajanja odpadkov pri gradbenih in rušitvenih delih in 
pri reševanju vprašanj povezanih s sanacijo starih bremen opuščenih 
industrijskih dejavnosti in onesnaženih območij. Obveznost prenosa 
revidirane EU Direktive o odpadkih iz 2008 je priložnost, da se pri-
pravi bolj skladen sistem upravljanja z odpadki, ki bo bolje povezal 
usmeritve EU in prioritete države.  

Tabela 1. Kjotski cilji, projekcije in omejitve
(Mt CO2 eq)

5to Nacionalno poročilo 
UNFCCC

Poročilo o izvajanju Opera-
tivnega za omejevanje emisij 
TGPa

Projekcije emisij z obstoječimi ukrepib 2008-12 (letno)
Projekcije emisij z dodatnimi ukrepic 2008-12 (letno)
Odvzem/ponori
Celota projekcije emisij s ponori
Dodeljena količina v okviru Kjotskega protokola (na leto, za ob-
dobje 2008-12)
Razlika do cilja v Kjotskem protokolu

21.2
21.1
  1.3
19.8
18.7

  1.1

  1.3
19.1
18.7

  0.4

20.4

a) Emisije, ocenjene za 2009. 
b) Izvedeni ali sprejeti do 2008.
c) Boljše izvajanje ukrepov, večje zmanjševanje s strani industrije; manj emisij CO2

Vir: MOP, 2010.



Prioritete mednarodnih okoljskih odnosov Slovenije bolj kot pri večini drugih držav določata zemljepis-
na lega in geološka struktura, še zlasti glede upravljanja z vodami in ohranjanja biotske raznovrst-

nosti. Zavezanost Slovenije trajnostnemu razvoju na regionalni in subregionalni ravni se izraža skozi 
različne sporazume o sodelovanju, ki pokrivajo Alpe (okvirček 3), Donavo in njene pritoke ter Sredozem-
lje vključno z Jadranom. Območje Dinarskega loka je novo pomembno področje sodelovanja, ki se je 
pojavilo pred kratkim. 

Dvostransko sodelovanje med Slovenijo in njenimi sosednjimi državami obsega sporazume o upravljan-
ju z vodami z Italijo, Madžarsko in Hrvaško, sporazumi z Avstrijo pa prostorsko planiranje v obmejnih 
območjih. Slovenija je obdržala številne neformalne stike na strokovni/tehnični ravni z državami zahod-
nega Balkana. V letu 2004 je Slovenija iz prejemnice postala donatorka uradne razvojne pomoči (ODA). 
V letu 2009 je ODA znašala 0.15% BDP, ter blizu cilja EU iz leta 2010 (0.17% BDP). Slovenija namerava 
povečati delež ODA usmerjene k okolju, še zlasti v vodne projekte.
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MEDNARODNO SODELOVANJE NAJ SE ŠE NAPREJ RAZVIJA V SKLADU Z NACIONALNIMI 
CILJI IN JIH DOPOLNJUJE.

Slika 5. Tovorni in potniški promet 

Doseganje ciljev politike zmanjševanja učinkov podnebnih sprememb in ukrepi za varstvo zra-
ka zahtevata občutno zmanjšanje okoljskega odtisa prometnega sektorja. Prometna politika je 
bila orodje za razmah gradnje cest in pospeševanje rabe tako tovornih kot potniških cestnih vozil 
(slika 5). Razpršena poselitev, nezadostna mreža javne prometne infrastrukture in visok delež tranzit-
nega cestnega prometa razmere še otežujejo. Posledično je Slovenija ujeta v ogljično visoko inten-
ziven prometni sistem, ki ga je možno spremeniti le na dolgi rok. Na nacionalni ravni je nujna celovita 
strategija, ki bo učinkoviteje povezala vidike prometa, okolja in prostora, in bo podprta z odločnimi 
in dobro usklajenimi ukrepi na ravni občin. 

Okvirček 3. Izvajanje Alpske konvencije na lokalni ravni

Stališče Slovenije je, da je za izvajanje Alpske konvencije ključno, da občine v njenem območju delijo in uporabljajo prim-
ere dobre prakse na vseh področjih, ki jih konvencija pokriva (npr. gorsko kmetijstvo in gozdarstvo, promet, turizem). Med 
novejšimi pobudami sta omrežje občin “Povezanost v Alpah” (v katero so vključene tri slovenske občine) in omrežje “Alpskih za-
varovanih območij” (vključena sta tudi Triglavski narodni park in Regijski park Škocjanske jame). V različne projekte so med drugimi 
vključeni še  Triglavski narodni park,  Slovenska planinska zveza, Alpski muzej Mojstrana. Cilj je, da bi taka povezovanja v okviru izva-
janja konvencije imela trajne učinke, ki bi lokalnim pobudam dodala širši ekosistemski vidik.

Med prioritetami slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji od 2009 do 2011 sta bili med prioritetami tudi blažitev  
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. To je vključevalo promocijo Akcijskega načrta za podnebne spremembe v Alpah 
2009, kot npr. organizacija tematskih seminarjev za prikaz primerov dobrih praks. V letu 2010 je sekretariat konvencije izdal vodnik v 
slovenščini, ki je bil prilagojen razmeram v državi, da bi pomagali predvsem občinam. Akcijski načrt konvencije vsebuje tudi stvarne 
primere, kako lahko Slovenija uvede ukrepe za prilagoditev na podnebne spremembe na lokalni ravni. Ob zaključku predsedovanja 
je Slovenija izdala še eno publikacijo na isto temo. 
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Ti poudarki predstavljajo ključna dejstva, tabele 
in priporočila za oblikovanje politik v okviru OECD 
Presoje učinkovitosti okoljske politike Slovenije 
2012. 

Poudarki temeljijo na poročilu, ki ga je pripravil 
Okoljski direktorat OECD s pomočjo Italije in 
Slovaške v vlogi držav presojevalk. Delovna skupina 
za presojo okoljskih politik OECD je o poročilu 
razpravljala na sestanku 18. januarja 2012 in potrdi-
la Presojo in Priporočila.

Cilj priporočil za oblikovanje okoljske politike je, da 
Slovenijo podprejo pri nadaljnjem spodbujanju in 
pripravi politik za:

- ozelenitev rasti

- izvajanje okoljskih politik

- mednarodno sodelovanje

- podnebne spremembe in onesnaženje zraka

- upravljanje z odpadki in materiali.

Ta presoja je del OECD programa za okoljske preglede, ki ponuja neodvisne presoje napredka držav 
članic pri doseganju svojih domačih in mednarodnih okoljskih zavez, skupaj s priporočili za pripravo 
politik. Izvajajo se z namenom promocije medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj držav pri 
izboljševanju medsebojne odgovornosti in odgovornosti do javnosti ter pri izboljševanju individu-
alne in kolektivne okoljske učinkovitosti vlad. Pri presoji se OECD opira na množico gospodarskih in 
okoljskih podatkov.  

Posamezno obdobje okoljskih presoj pokrije vse članice OECD in izbrane partnerske države.

V zadnjih letih smo pripravili okoljske presoje za: Nemčijo (2012), Izrael (2011), Slovaško (2011), 
Norveško (2011), Portugalsko (2011) in Japonsko (2010). 

Nadaljnje informacije: 

 OECD Presoja učinkovitosti okoljske politike Slovenija 
www.oecd.org/env/countryreviews/slovenia

 OECD Program presoj okoljske učinkovitosti  
www.oecd.org/env/countryreviews 

Okoljski podatki in kazalci 
www.oecd.org/env/indicators

 Za dodatna vprašanja glede presoje se lahko obrnete na: 
krzysztof.michalak@oecd.org
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Fotografije: © Uroš Medved - Fotolia, Evgeniya Moroz - Fotalia, Andreja Donko - Fotalia, silvia_b - Fotalia.
* Vsi grafi, tabele in okvirčki si iz OECD publikacije, OECD Presoja učinkovitosti okoljske politike: Slovenija 2012 
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