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NARAVA IN POVRŠJE

1. Pokrovnost in raba zemljišč

2. Velikost populacij izbranih vrst ptic

3. Poškodovanost gozdov in osutost dreves

4. Ogrožene vrste

5. Ocenjena škoda po elementarnih nesrečah

6. Varovana območja narave
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CILJ

• Vključenost posameznih sestavin varstva okolja v na-
črtovanje trajnostnega prostorskega razvoja: 
- varčna in večnamenska raba zemljišč in virov,
- smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor 

nad širjenjem urbanih območij,
- ohranjanje pridelovalnega potenciala zemljišč za 

kmetijsko rabo ter uravnoteženo oskrbo z mineral-
nimi surovinami. 

1. POKROVNOST IN RABA ZEMLJIŠČ

Kazalec opisuje stanje in razvoj rabe zemljišč v pokrajini in v 
gospodarjenju s prstjo kot naravnim virom. Le-ta je rezultat 
naravnih danosti, zgodovinskih razmer, socio-ekonomskega 
razvoja in prostorskega urejanja v okviru administrativno-upra-
vnih postopkov.

Prikazuje značilnosti pokrovnosti in rabe zemljišč v Sloveniji ter 
spremembe med letoma 1995 in 2000, zajete po metodologiji 
CORINE Land Cover. Spremembe so prikazane s prevladujo-
čimi tokovi po metodologiji LEAC (Land and Ecosystems Acco-
unts), ki jo razvija Evropska agencija za okolje.

Slika 1-1: Sestava pokrovnosti in rabe zemljišč v Sloveniji leta 2000
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Slika 1-2: Spremembe v pokrovnosti in rabi zemljišč med letoma 1995 in 2000 glede na glavne tokove po metodologiji LEAC
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Kazalec kaže zelo majhne spremembe v pokrovnosti in rabi 
zemljišč med letoma 1995 in 2000 v Sloveniji. Z vidika to-
vrstnih sprememb je obdobje med 1995 in 2000 kratko, saj 
uporabljena metodologija zaznava le večje spremembe (nad 
5 ha).

Na območju Slovenije so take spremembe zaznane pri pove-
čanju nesklenjenih urbanih območij ter območij namenjenih 
industriji in cestnim omrežjem. V tem obdobju je bila najpo-
membnejša gonilna sila obsežnejših sprememb iz gozdnatih 
in kmetijskih površin v grajene gradnja prometnega omrežja. 
CORINE Land Cover je zaznal skoraj 500 ha novih cest, ki so 
bila zgrajene v okviru uresničevanja Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest. Kljub relativno visoki gospodarski rasti so 
bila zaznana le manjša povečanja urbanih stanovanjskih in tr-
govskih območij. Zmanjševanje števila članov v gospodinjstvih 
in s tem povečano povpraševanje po stanovanjski površini na 
osebo je pojav, ki je v večini evropskih držav zaznan z znatnim 
povečevanjem površin, namenjenim stanovanjem. V Sloveniji 

je bil tak razvoj zajezen z ukrepi prostorskega planiranja, ki 
so uveljavljali gradnjo pretežno znotraj urbanih območij. Raz-
pršena poselitev v Sloveniji, kjer polovica prebivalstva živi v 
manjših naseljih z manj kot 2.000 prebivalci, pa lahko pomeni 
tudi veliko manjših sprememb, ki jih z metodologijo CORINE 
Land Cover še ni zaznati.

Kot kakovostno pokrajino lahko v okvirih naravnih danosti 
Slovenije izpostavimo pestro prepletanje gozdnih in kmetij-
skih zemljišč. Kategoriji zemljišč, označeni kot »Kmetijske 
površine drobnoposestne strukture« in »Pretežno kmetijske 
površine z večjimi območji naravne vegetacije« zasedata 13,7 
% ter 9 % prostora, torej skupno slabo četrtino celotne po-
vršine Slovenije. Drobljenje oziroma fragmentacija kmetijskih 
zemljišč z ekonomskega vidika kmetijske pridelave sicer ni 
zaželena, z vidika kulturne krajine pa pestrost krajinskih vzor-
cev in prepletanje različnih rab zagotavlja večjo biotsko pe-
strost ter predstavlja naravno-kulturno dediščino in identiteto 
slovenske pokrajine. V obdobju 1995–2000 so se od kme-
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tijskih zemljišč povečale površine pašnikov, medtem ko so se 
nenamakane njivske površine, kmetijske površine drobno-
posestne strukture ter kategorija pretežno kmetijskih površin 
z večjimi območji naravne vegetacije, rahlo zmanjšale.

Gozdovi so z 58 % (kar vključuje tudi grmičaste gozdove) 
prevladujoča kategorija pokrovnosti v Sloveniji, a niso ena-
komerno razporejeni po vsem ozemlju. Največja sklenjena 
območja gozda pokrivajo dinarsko-kraške planote južne in 
jugozahodne Slovenije ter pobočja Alp na severu in zahodu. 
Vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je pogozdova-
nje prepoznano kot glavni razlog sprememb v pokrovnosti v 
Sloveniji. Pričakovano je nadaljevanje in celo intenzifikacija 
tega procesa, predvsem zaradi selektivnega opuščanja in 
zaraščanja kmetijskih zemljišč s prehodom na pretežno tržno 
usmerjeno kmetijstvo. Toda CORINE Land Cover v obdobju 

1995 do 2000 ni zaznal pomembnejših sprememb v površi-
nah gozda – komaj 2 km2 neto povečanja gozdnih površin je 
ena najmanjših sprememb tako v relativnem kot v absolutnem 
smislu med vsemi evropskimi državami, ki so uporabile to me-
todologijo za zaznavo sprememb. Delno je to lahko posledica 
“grobe” metodologije in kratkega časovnega obdobja, ko po-
časne in zvezne spremembe premikajočega gozdnega roba 
še niso zaznane. Zaznane spremembe v gozdu predstavljajo 
predvsem poseke večinoma v listnatih gozdovih kot posledica 
gozdarjenja in, v manjši meri, poseke na račun povečanja 
gradbišč in prometnih omrežij – avtocest.

Večjih posegov v vodna telesa in mokrišča v Sloveniji v tem 
obdobju ni bilo, razen naravnih sprememb presihajočih jezer 
(ki jih je zaznal CLC95) v pašnik (CLC2000) na Planinskem 
polju oziroma v mokrišče na Cerkniškem jezeru.

Preglednica 1-1: Sestava pokrovnosti in rabe zemljišč v Sloveniji leta 2000
Vir:  CORINE Land Cover 2000. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, 
Evropska agencija za okolje, 2003

površina (ha) delež (%)

grajena zemljišča 54.384 2,7

njivska zemljišča in trajni nasadi 132.699 6,5

pašniki 116.742 5,7

mešana kmetijska zemljišča 460.223 22,7

mešani gozd 446.994 22,0

listnati gozd 442.184 21,8

iglasti gozd 247.557 12,2

grmičasti gozd 43.878 2,2

naravni travniki in barja 43.528 2,1

neporasla zemljišča 28.489 1,4

voda in močvirja 14.937 0,7

PODATKI IN VIRI:
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Preglednica 1-2: Spremembe v pokrovnosti in rabi zemljišč med letoma 1995 in 2000 glede na glavne tokove po metodologiji LEAC
Vir:  CORINE Land Cover 1995, CORINE Land Cover 2000, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska 
uprava Republike Slovenije, Evropska agencija za okolje, 2003
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pokrovnosti ha 1.009 390 329 303 192 75 48 20 11

Podatki za Slovenijo

Podatki za Slovenijo so na voljo v dveh podatkovnih bazah izdelanih z 
enako metodologijo v časovnem intervalu petih let:

• CORINE Land Cover 1995/1996 (CLC95)

• CORINE Land Cover 2000 (CLC2000)

Podatkovne baze so dostopne na Geodetski upravi Republike 
Slovenije in preko spletnih strani Evropske agencije za okolje.
CLC95 in CLC2000 sta vektorski digitalni karti poligonske oblike. 
Vsak poligon (zaprto območje) ponazarja enotno rabo zemljišč ozna-
čeno s kodo po 3 nivojskem kodnem sistemu CORINE Land Cover. 
Merilo vhodnih podatkov je 1:100.000. Obe karti sta izdelani na 
podlagi interpretacije geokodiranih satelitskih posnetkov Landsat TM 
z ločljivostjo točke (celice) 30 m v naravi. Poleg Landsat posnetkov 
so interpretatorji uporabili druge kartne in statistične podatke, ki so 
jih primerjali in uskladili s terenskimi pregledi in preverjanji. Kakovost 
interpretacije je bila preverjena na terenu. Najmanjše območje, ki ga 
metodologija CORINE Land Cover dovoljuje, je bilo prvotno 25 ha, v 
primeru Slovenije pa je najmanjša velikost poligona tudi okoli 18 ha. 
Obe bazi sta glede na nazivno merilo kakovostni in preverjeni, pred-

vsem pa zaradi enotne metodologije zagotavljata popolno primerljivost 
z ostalimi podatki CORINE Land Cover v Evropi.

Za analizo sprememb v pokrovnosti in rabi tal po CORINE Land Cover 
Evropska agencija za okolje v sodelovanju z Evropskim tematskim 
centrom za kopensko okolje razvija metodologijo LEAC (Land and 
Ecosystem Accounting), ki omogoča analizo prevladujočih tokov 
– sprememb med kategorijami pokrovnosti med dvema obdobjema. 
Metodologija je opisana v:

Oscar Gómez, Ferran Páramo, 2005: Environmental Accounting, 
Methodological guidebook, Data processing of land cover flows, In-
ternal Report, Project manager: Jean-Louis Weber, European Topic 
Centre on Terrestrial Environment - Universitat Antónoma de Barce-
lona, European Environment Agency.

Nekatere ocene v kazalcu so povzete po:

Vrščaj Borut, 2006: IRENA 12 Sprememba rabe zemljišč. Izbrani 
kazalci za področje kmetijstva in okolja, Kmetijski inštitut Slovenije in 
Agencija Republike Slovenije za okolje (v pripravi).

Kovač Marko, 2005: Uporabnost baze o pokrovnosti tal CLC2000 
– Slovenija. Ekspertiza.
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2. VELIKOST POPULACIJ IZBRANIH VRST PTIC 

CILJ

• Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in 
ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 
2010. 

Kazalec prikazuje gibanje populacij izbranih vrst ptic. To gi-
banje je, dolgoročno, dober kazalec stanja okolja. Kadar so 
razmere slabe, je velikost populacij majhna, kadar so dobre, 
pa velika. Ker ptice živijo v različnih ekosistemih, lahko z njimi 
ugotavljamo spremembe okoljskega stanja v gozdu, v kulturni 
krajini, na mokriščih, na morju, v visokogorju, tudi v naseljih. Z 
različnimi metodami štetja ptic lahko opazujemo spremembe 
med gnezdilci (pomlad, poletje), preletniki (pomlad in jesen) 
in prezimovalci (zima). Ptice so razmeroma enostavne za do-
ločanje, lahko opazne, zato pri štetju sodelujejo mnogi ljubitelji 
narave, ki so se delu priučili sami. Zaradi vsega tega so ptice 
povsod po svetu najpogosteje izbran objekt za spremljanje ve-
likopovršinskih sprememb v okolju. 

Kazalec z izbranimi vrstami prikazuje gibanje populacij ptic, ki 
gnezdijo v kulturni krajini, in tistih, ki gnezdijo v gozdu, njihovo 
gibanje med prezimovanjem in posebej gibanje pri navadni či-
gri kot primer populacije, odvisne od vzdrževanja kolonij. 

Slika 2-1: Populacijsko gibanje gnezdeče populacije bele štor-
klje (Ciconia ciconia) 

Slika 2-2: Število preštetih pojočih koscev (Crex crex) na 
Cerkniškem jezeru in na Ljubljanskem barju 
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Slika 2-6: Populacijsko gibanje treh gozdnih sov – lesne sove 
(Strix aluco), kozače (Strix uralensis) in koconogega čuka (Ae-
golius funereus) na Krimu med letoma 1997 in 2005. V letu 1997 
populacijski indeks lesne sove ni bil ocenjen. 

Slika 2-3: Število gnezdečih prib (Vanellus vanellus) na Ljubljan-
skem barju. Za leto 1998, 2003 in 2004 so podatki dobljeni s 
preračunavanjem stanja, ugotovljenega na nekaj reprezentativnih 
delih barja. 

Slika 2-4: Populacijsko gibanje izbranih prezimujočih vrst: kor-
moran (Phalacrocorax carbo), čopasta črnica (Aythya fuligula), 
veliki žagar (Mergus merganser), velika bela čaplja (Egretta 
alba), njivska gos (Anser fabalis), priba (Vanellus vanellus) 

Slika 2-5: Populacijsko gibanje gnezdeče populacije navadne 
čigre (Sterna hirundo)
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V Sloveniji imamo dolgo tradicijo opazovanja ptic, a le kratko 
tradicijo sistematičnega zbiranja podatkov. Najstarejši sta zbi-
ranje podatkov o prezimovalcih na vodnih površinah, ki ga od 
leta 1984 v okviru mednarodnega štetja (IWC) organizira Dru-
štvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), in 
spremljanje jesenske selitve ptic na ornitološki postaji Vrhnika 
pri Ljubljani, ki ga od leta 1987 vodijo strokovnjaki s Prirodos-
lovnega muzeja Slovenije. Večina podatkov še ni objavljenih. 
Poznavanje gibanja ptic med gnezdenjem je nezadovoljivo, 
razen podatkov za nekaj ogroženih vrst. 

Po obstoječih podatkih o trendih populacij ptic ugotavljamo, 
da se stanje okolja v kulturni pokrajini slabša, medtem ko se 
razmere na mokriščih in v gozdu zadnjih nekaj let bolj ali manj 
ne spreminjajo. Opazna so sicer nihanja, ki so del naravnih 
populacijskih sprememb, ali pa so spremembe med vrstami 
bolj ali manj uravnotežene (populacije enih vrst se poveču-
jejo, drugih zmanjšujejo). Kar nekaj vrst ptic je v preteklem 
desetletju izginilo s seznama gnezdilcev Slovenije ali pa so 
se izginotju povsem približale (kozica Gallinago gallinago, zla-
tovranka Coracias garrulus, črnočeli srakoper Lanius minor, 
južna postovka Falco naumanni, čuk Athene noctua …). 

Gibanje populacij ptic, ki gnezdijo v kulturni pokrajini, je pri-
kazano s tremi izbranimi vrstami: belo štorkljo, pribo in kos-
cem. Populacija bele štorklje (Ciconia ciconia) v Sloveniji je 
ustaljena. Število gnezdečih parov v letu 2004 se je dvignilo 
zaradi priselitve in ga ne pripisujemo izboljšanju stanja okolja. 
Menimo, da so k slabemu gnezditvenemu uspehu v letu 2005 
pripomogle neugodne vremenske razmere, ki so upočasnile 
in oslabile ptice pri selitvi. Gnezditveno območje bele štorklje 
v Sloveniji se širi, vendar ne zato, ker se je stanje v okolju iz-
boljšalo, ampak ker vrsta s prilagoditvami v zadnjem času širi 
svojo ekološko nišo. Priba (Vanellus vanellus) in kosec (Crex 
crex) sta značilna gnezdilca ekstenzivne kulturne krajine, ki 
se jima populacija v zadnjih letih vztrajno zmanjšuje. Upad 
populacije kosca na Cerkniškem jezeru je majhen, saj tam 
ni velikih sprememb v načinu kmetovanja, na Ljubljanskem 
barju pa se je glede na stanje leta 1992 že skoraj prepolovila 

in se pri pribah v istem obdobju zmanjšala na tretjino. Vse 
spremembe so posledica že predčasnega prehoda iz eks-
tenzivne v intenzivno obliko kmetovanja, ki je okolje z vidika 
narave poslabšalo. 

Gibanje populacij ptic med prezimovanjem prikazuje šest 
izbranih vrst: kormoran, velika bela čaplja, čopasta črnica, 
veliki žagar, njivska gos in priba. Številčnost kormoranov 
(Phalacrocorax carbo) je po zavarovanju vrste v prejšnjem 
stoletju narasla. Dodatno se je okrepila zaradi več hrane v 
organsko obogatenih vodah. Zadnja leta je prezimujoča po-
pulacija v Sloveniji ustaljena. Sodimo, da je tolikšna, kolikršno 
lahko vzdržuje ponudba ribje hrane. Populacija velike bele 
čaplje (Egretta alba) se je povečala zaradi prepovedi lova, 
od takrat jih vse več prezimuje v Srednji Evropi in narašča-
nje smo zaznali tudi v Sloveniji. Porast številčnosti čopastih 
črnic (Aythya fuligula) je lahko povezan s prodorom invazivne 
zebraste školjke (Dreissena polymorpha) v evropske celinske 
vode, ki so zanjo bogat in lahko dostopen vir hrane pozimi. 
Alpska populacija velikega žagarja (Mergus merganser) na-
rašča zaradi prepovedi lova, verjetno pa pripomorejo k temu 
tudi povečane zaloge hrane v organsko obogatenih vodah in 
nameščene gnezdilnice. Njivska gos (Anser fabalis) se je na 
Ormoškem jezeru zredčila zaradi intenzivnega lova na hrvaški 
strani. Pribe pri nas prezimujejo le na obali. Njihova številč-
nost (Vanellus vanellus) se med leti spreminja v odvisnosti od 
vremenskih razmer. 

Populacija navadne čigre (Sterna hirundo) v Sloveniji je po-
polnoma odvisna od upravljanja kolonij. Zaradi spremenjenih 
rečnih procesov gnezdi le še na umetno zgrajenih in vzdr-
ževanih površinah, na katerih brez izdatne in sistematične 
človekove pomoči ne more preživeti. Sredi devetdesetih let je 
populacija upadla zaradi propada kolonije na umetnih splavih 
pri Ormožu in medvrstnega tekmovanja z rečnim galebom 
(Larus ridibundus) na umetnem otoku pri Ptuju. Kljub porastu 
v zadnjem času je čigra še vedno kritično ogrožena. 

Gibanje populacij ptic, ki gnezdijo v gozdu, je prikazana 
s tremi izbranimi vrstami. Monitoring populacije gozdnih 
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ptic v Sloveniji je slabo razvit. Izjema so lovske statistike 
gozdnih kur, pri katerih pa metodologija na terenu ni jasno 
opredeljena. V okviru raziskav na Nacionalnem inštitutu za 
biologijo poteka monitoring populacije treh vrst gozdnih sov 
v dinarskem gozdu na Krimu pri Ljubljani. Vse tri so plenilci 
in značilne duplarice ter dobri kazalci ohranjenosti gozdnega 
prostora. Njihove populacije se ne spreminjajo. Precejšnja 
populacijska nihanja koconogega čuka (Aegolius funereus) 

so običajen pojav za sovo, ki je močno odvisna od velikosti 
populacije malih sesalcev. Nihanja pri kozači (Strix uralensis) 
in lesni sovi (Strix aluco) so majhna, kar kaže na zadovoljivo 
stanje ohranjenosti gozda na Krimu. Podobno je tudi drugod 
po Sloveniji, čeprav so potenciali ponekod večji, kakor jih vr-
ste, zlasti kozača in koconogi čuk, trenutno dosegajo. 

Preglednica 2-1: Populacijska dinamika gnezdeče populacije bele štorklje (Ciconia ciconia)
Vir: Denac, 2001, neobjavljeno 

enota 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

bela štorklja število parov 203 191 201 194 199 238 187

Preglednica 2-2: Število preštetih pojočih koscev (Crex crex) na Cerkniškem jezeru in na Ljubljanskem barju
Vir: Božič, 2005; Polak, Kebe in Koren, 2005

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cerkniško jezero število 70 101 45 83 68 42 45 54 54 65 76 74 59

Ljubljansko barje število 236 np np np np np np 238 np np 160 137 np

Preglednica 2-3: Število gnezdečih prib (Vanellus vanellus) na Ljubljanskem barju. Za leta 1998, 2003 in 2004 so podatki dobljeni s 
preračunavanjem stanja, ugotovljenega na nekaj reprezentativnih delih barja.
Vir: Aleš, 2005

enota 1990-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

štetje število 345 np np np np np np 123 np np

ocena iz vzorcev število np np np 90 np np np np 84 72

PODATKI IN VIRI:
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Preglednica 2-4: Populacijska dinamika izbranih prezimujočih vrst: kormoran (Phalacrocorax carbo), čopasta črnica (Aythya fuligula), 
veliki žagar (Mergus merganser), velika bela čaplja (Egretta alba), njivska gos (Anser fabalis), priba (Vanellus vanellus)
Vir: Štumberger, 1997; Štumberger, 1998; Štumberger, 1999; Štumberger, 2000; Štumberger, 2001; Štumberger, 2002; Štumberger, 2006; 
Božič, 2006

enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

kormoran indeks (1997 = 100) 100 84 116 90 72 87 115 105 112

velika bela čaplja indeks (1997 = 100) 100 89 120 125 338 465 447 545 457

čopasta črnica indeks (1997 = 100) 100 136 95 160 240 228 283 110 297

veliki žagar indeks (1997 = 100) 100 79 124 121 94 119 224 183 201

njivska gos indeks (1997 = 100) 100 148 217 10 14 9 15 22 14

priba indeks (1997 = 100) 100 396 237 153 259 55 45 6 96

enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

kozača indeks (1998 = 100) 33 100 129 146 128 137 177 130 187

lesna sova indeks (1998 = 100) np 100 69 20 89 138 170 75 151

koconogi čuk indeks (1998 = 100) 171 100 88 64 8 88 49 73 164

Preglednica 2-5: Populacijska dinamika gnezdeče populacije navadne čigre (Sterna hirundo)
Vir: Denac, 2001, neobjavljeni podatki, 2002, 2003a, 2003b, 2004; Bračko, 1999; Makovec, Škornik in Lipej, 1998; Šalamun, 2001; Vogrin, 
1991

enota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

navadna čigra število parov 115 176 107 141 106 60 53 63 108 113 141 119 143 197 141 158

Preglednica 2-6: Populacijska dinamika treh gozdnih sov – lesne sove (Strix aluco), kozače (Strix uralensis) in koconogega čuka (Aego-
lius funereus) na Krimu med letoma 1997 in 2005. V letu 1997 populacijski indeks lesne sove ni bil ocenjen.
Vir: Vrezec, 2000, neobjavljeno

Aleš, K. 2005: Populacijska dinamika in gnezditvena biologija pribe 
Vanellus vanellus na Ljubljanskem barju. Diplomsko delo. Univerza v 
Ljubljani. Ljubljana.
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Denac, D. Populacijska dinamika gnezdeče populacije bele štorklje 
(Ciconia ciconia). Neobjavljeni podatki. 

Denac, D. Populacijska dinamika gnezdeče populacije navadne čigre 
(Sterna hirundo). Neobjavljeni podatki. 
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development and nature conservation management results at the 
Ormož wastewater basins between 1992 and 2002 (NE Slovenia). 
Acrocephalus 23 (115): 163–168. 
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3. POŠKODOVANOST GOZDOV 
 IN OSUTOST DREVES 

CILJ

• Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov, ki so 
sposobni opravljati proizvodne, ekološke in socialne 
funkcije. 

Kazalec je namenjen spremljanju stanja v gozdnih ekosistemih. 
Osutost je ocenjena na oko, izražena v odstotkih, z deležem 
manjkajočih asimilacijskih organov drevesa v primerjavi z na-
mišljenim normalno olistanim primerkom iste vrste, istega 
socialnega položaja in na enakem rastišču. Ocenjuje se na 
5 % natančno. Za poškodovano štejemo tisto drevo, katerega 
osutost je višja od 25 %. Osutost je temeljni kazalec za presojo 
zdravstvenega stanja oziroma življenjsko moč drevesa. 

Kazalec ni primerljiv s kazalci Evropske agencije za okolje 
(EEA). V okviru merila ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdnih 
ekosistemov ga navaja gradivo MCPFE 2003 (Ministerial Con-
ference on the Protection of the Forests in Europe). Predlagan 
je tudi za uvrstitev med kazalce Združenih narodov za prehrano 
in kmetijstvo (FAO/TBFRA). 

Slika 3-1: Gibanje deležev poškodovanih dreves z osutostjo nad 
25 %

Slika 3-2: Delež drevja v posameznih razredih osutosti leta 
2004
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Resolucija Nacionalnega programa varstva okolja predvideva 
vzpostavitev monitoringa za spremljanje stanja in vrednotenje 
poškodovanosti gozdov (program Forest Focus). 

Leta 2004 so bili podatki zbrani z vzorčnih ploskev na mreži 
16 km x 16 km (leta 1995 in 2000 na mreži 4 km x 4 km). 
Analiza časovne vrste za obdobje 1985–2000 kaže (utež je 
število vzorčnih enot, ki niha med 35 in 1.035), da se je v tem 
času statistično značilno povečala povprečna osutost dreves. 
Indeks poškodovanih dreves, z deležem nad 25 % osutih 
dreves, pa se ne spreminja. 

Ob upoštevanju drevesnih vrst se je povprečna osutost po-
večala pri listavcih. Pri iglavcih je, čeprav kaže na naraščanje, 

ni mogoče potrditi. Statistično značilno se je povečal tudi 
indeks poškodovanih listavcev (leta 1985 1,3 %, leta 2000 
16,9 %), delež poškodovanih iglavcev se zmanjšuje (leta 
1985 42,6 %, leta 2000 30,3 %), vendar spremembe niso 
statistično značilne.

Iz obojega je mogoče povzeti, da se stanje iglavcev izbolj-
šuje, listavcev pa slabša. Med drevesnimi vrstami sta najbolj 
poškodovani jelka in hrast. Podobno kakor v Sloveniji je z 
gozdovi v bližnjih srednjeevropskih državah. 

PODATKI IN VIRI:

Gozdarski inštitut Slovenije popisuje osutost dreves vsako leto. Poda-
tki se zbirajo po metodologiji, ki je določena v Pravilniku o varstvu goz-
dov (Ur. l. RS, št. 92/2000). Slovenska metoda se od mednarodne 
razlikuje le v merilih izbire dreves, saj dovoljuje tudi izbiro podstojnih 
dreves. Tak način je nujen zaradi širšega okvira slovenske inventari-
zacije (lesna zaloga, prirastek, drugi kazalci, ki se preračunavajo na 
površino). Zaradi te metodološke razlike je ocena kazalca v povprečju 
višja za 5–10 % (absolutno 1,5–2 %), kakor bi bila, če vzorec ne bi 
vključeval podstojnih dreves. 

Preglednica 3-1: Gibanje deležev poškodovanih dreves z osutostjo nad 25 %
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2004

enota 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

iglavci % 25,3 16,4 37,8 27,5 31,1 38,9 42,0 30,3 36,1 42,9 36,7 37,4

listavci % 12,5 13,0 17,6 12,6 20,3 21,7 22,8 16,9 24,5 23,1 22,0 24,2

skupaj % 18,9 15,7 24,7 18,9 27,0 28,8 30,6 22,3 30,4 30,2 27,6 29,2

Preglednica 3-2: Delež drevja v posameznih razredih osutosti 
leta 2004
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2004

enota skupaj listavci iglavci

osutost 0–10 % % 30,6 31,5 29,1

osutost 11–25 % % 40,2 44,4 33,5

osutost > 25 % % 29,2 24,2 37,4
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4. OGROŽENE VRSTE

CILJ

• Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in 
ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 
2010. 

• Ohranjanje oziroma doseganje ugodnega stanja 
ogroženih vrst in habitatnih tipov.

Kazalec prikazuje število ogroženih vrst po posameznih siste-
matskih skupinah v Sloveniji. 

Zaradi uvedbe novih meril Svetovne organizacije za varstvo 
narave (IUCN) za razporeditev vrst v kategorije ogroženosti 
leta 1994 je mednarodna primerljivost omejena. V pravilniku o 
uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam iz 
leta 2002 so bila namreč uporabljena stara merila. 

Slika 4-2: Spremembe razmerja med številom ogroženih vrst in 
skupnim številom znanih višjih rastlinskih vrst 

Slika 4-1: Spremembe razmerja med številom ogroženih vrst in 
skupnim številom znanih živalskih vrst
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Slovenija je znana po svoji veliki biotski raznovrstnosti. Ocenjuje 
se, da imamo v Sloveniji okrog 13.000 do 15.000 živalskih vrst, 
med njimi okrog 4.000 endemičnih, ter več kot 3.200 vrst  višjih 
rastlin. Kazalec predstavlja le grobo oceno stanja. Gibanja spre-
memb ni mogoče presojati. Število vseh znanih vrst v Sloveniji v 
letih 1992 in 2002 je namreč različno zaradi novih znanstvenih 
spoznanj in ne zaradi dejanske spremembe števila vrst. Podobno 
velja za število ogroženih vrst.

Rastlinska ali živalska vrsta za katero ugotovimo, da se njena številč-
nost zmanjšuje v taki meri da lahko na nekem območju delno ali v ce-

loti izgine, je ogrožena vrsta. Poznamo več kategorij ogroženosti: pri-
zadete vrste so neposredno ogrožene, obstoj ranljivih vrst je odvisen 
od obstoja ekosistema, redke vrste pa so ogrožene zgolj potencialno. 

Prizadeta vrsta je tista, ki je v nevarnosti, da izumre, če se bo 
ogrožanje nadaljevalo. Je vrsta, katere številčnost se je zmanjšala 
na kritično stopnjo ali katere številčnost zelo hitro upada. Priza-
dete vrste so: velikonočnica (Pulsatilla grandis), rjavi medved 
(Ursus arctos), velika uharica (Bubo bubo), martinček (Lacerta 
agilis) in nižinski urh (Bombina bombina).
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Ranljiva vrsta je tista, katere razširjenost se je v večjem delu are-
ala zmanjšala ali se zmanjšuje. Je vrsta, ki poseljuje na človekove 
vplive zelo občutljiva območja. Ranljive vrste so: Blagayev volčin 
(Daphne blagayana), divja mačka (Felis silvestris), kragulj (Accipi-
ter gentilis), modras (Vipera ammodytes) in zelena krastača (Bufo 
viridis).

Redka vrsta je tista, ki je potencialno ogrožena zaradi svoje red-
kosti in v primeru ogrožanja hitro preide v kategorijo prizadeta 
vrsta. Redke vrste so: navadni lovor (Laurus nobilis), Brandtov 
netopir (Myotis brandtii), črna vrana (Corvus corone corone), 
orjaška črepaha (Chelonia mydas) in črni močeril (Proteus an-
guinus parkelj).

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči sez-
nam, Ur. l. RS, št. 82/2002, Agencija Republike Slovenije za okolje. 

Varstvo narave, Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst v Sloveniji, št. 
17, 1992, Agencija Republike Slovenije za okolje.

Varstvo narave, Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR 
Slovenije, št. 14/15, 1989, Agencija Republike Slovenije za okolje. 

Martinčič, A., Sušnik, F., Ravnikar, V., Strgar, V., Wraber T., Praprot-
nik, N.: Mala flora Slovenije: Praprotnice in semenke, DZS, 1984. 

Preglednica 4-1: Spremembe razmerja med številom ogroženih vrst in skupnim številom znanih živalskih vrst
Vir: Varstvo narave, Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst v Sloveniji, 1992, Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam 
(Ur. l. RS, št. 82/2002)

sesalci ptiči plazilci dvoživke ribe

enota 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002

ogrožene vrste število 43 41 114 136 22 20 20 19 39 62

druge znane vrste število 26 48 93 97 5 4 2 2 59 211

znane vrste število 69 89 207 233 27 24 22 21 98 273

Preglednica 4-2: Spremembe razmerja med številom ogroženih vrst in skupnim številom znanih višjih rastlinskih vrst 
Vir: Varstvo narave, Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije, 1989, Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v 
rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/2002), Mala flora Slovenije: Praprotnice in semenke, 1984

višje rastline 

enota 1989 2002

ogrožene vrste število 333 635

druge znane vrste število 2.667 2.631

znane vrste število 3.000 3.266

Podatki temeljijo na predpisu, ki je bil sestavljen na podlagi zunanjih 
znanstvenih ekspertiz. Na seznam so vključene vrste, v nekaterih pri-
merih pa tudi podvrste. Predpis bi bilo smiselno obnoviti po novih meri-
lih IUCN, ko bodo na voljo novi podatki o ogroženosti posameznih vrst. 
Sistem monitoringa še ni predpisan. Nacionalni program varstva okolja 
predvideva revizijo Rdečega seznama ogroženih vrst do leta 2008.

PODATKI IN VIRI:
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5. OCENJENA ŠKODA
 PO ELEMENTARNIH NESREČAH
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CILJ

• Zmanjšanje ogroženosti pred poplavami.

• Izboljšanje razpoložljivosti vodnih količin za rabo ter 
stanje voda in pripadajočih ekosistemov za zmanjše-
vanje posledic hidroloških suš. 

Kazalec prikazuje ocenjeno škodo po elementarnih nesrečah, 
ki jo ugotavlja državna ali občinska komisija z neposrednim vpo-
gledom v vsako sredstvo ali drugo dobrino v zasebni in drugi 
lasti, ki ji je bila prizadejana kakršnakoli škoda. Elementarne ne-
sreče so posledica naravnega pojava (potres, poplava, požar, 
suša, neurje, toča, pozeba, žled, nestabilnost oziroma plazenje 
tal in snega, epidemija nalezljive bolezni pri ljudeh, epizootija, 
bolezni škodljivcev, ekološke nesreče idr.) in človekovega delo-
vanja ter ravnanja, ko različni dogodki pri opravljanju neke de-
javnosti ali upravljanju sredstev za delo in ravnanju z nevarnimi 
snovmi uidejo nadzoru ter ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, 
živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje.

V analizo pridobljenih podatkov so zajeti vzroki za nastanek ele-
mentarne nesreče in odstotek ocenjene škode glede na letni 
bruto domači proizvod (BDP) Slovenije. 

Slika 5-1: Sestava ocenjene škode glede na vzroke za nastanek 
elementarne nesreče v Sloveniji od 1994 do 2004 

Slika 5-2: Delež ocenjene škode glede na letni bruto domači 
proizvod (BDP) Slovenije 
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Naravne nesreče so nepredvidljive in škoda je lahko zelo 
različna. Najpogostejši so potresi, poplave, neurja in požari. 
Po nekaterih ugotovitvah so eden izmed vzrokov za krepitev 
ekstremnih vremenskih pojavov in škode, ki jih ti povzročajo, 
podnebne spremembe, ki jih lahko pripišemo predvsem 
človeku in njegovim dejavnostim. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije so tudi v Sloveniji večino škode 
po elementarnih (to je naravnih in drugih) nesrečah povzročili 
ekstremni vremenski dogodki. Od leta 1994 do 2004 so 
suše, poplave, toča in močan veter odgovorni za kar 70 % 
vse nastale škode. Višina škode med leti niha, povprečno pa 
je v omenjenem obdobju znašala vsaj 0,55 % letnega bruto 
domačega proizvoda. Po oceni Urada Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, ki spremlja tudi posredne stroške, po-
vezane s škodo po naravnih nesrečah, je ta delež še mnogo 
višji – okoli 2 % BDP. 

V letu 2004 so povzročili največ škode suša (26 %), poplava 
(19 %), neurje (13 %) in toča (11 %). Glede na oceno nastale 

škode so bile izgube največje na gradbenih objektih, zemljiš-
čih in obratnih sredstvih, po dejavnostih pa v kmetijstvu, lovu 
in gozdarstvu ter v zasebnih gospodinjstvih. Med statističnimi 
regijami so imele zaradi elementarnih nesreč največje izgube 
Goriška, Savinjska in Podravska. Največ škode zaradi toče 
je bilo v podravski regiji, zaradi požara v gorenjski, zaradi po-
plave v savinjski, zaradi potresa pa samo v goriški regiji. 

Leta 2003 je bil sprejet sistemski Zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč. Glede na ta zakon in druge podzakonske 
akte je mogoče predvidevati, da se bodo stroški postopoma 
nižali. Poseben poudarek je na izdelavi kart območij ogro-
ženosti z naravnimi nesrečami (potresi, poplave, suše in 
plazenje tal). Namen njihove uporabe bo obvarovanje pred 
posredno in neposredno nevarnostjo ter predvidevanje za-
htevanih ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje morebitnih 
posledic. Služile bodo tudi za prostorsko načrtovanje in ob-
varovanje pred nevarnostmi. Tako bo škode, ki jo povzročajo 
naravne nesreče, postopoma manj.

Preglednica 5-1: Sestava ocenjene škode glede na vzrok za nastanek elementarne nesreče v Sloveniji v obdobju od 1994 do 2004
Vir: SI-STAT, december 2005, Statistični urad Republike Slovenije

enota suša poplava neurje (močan veter) toča plazenje tal in snega požar pozeba potres žled drugo

ocenjena škoda % 26 19 13 11 11 6 5 4 4 1

PODATKI IN VIRI:

Preglednica 5-2: Delež ocenjene škode glede na letni bruto domači proizvod (BDP) Slovenije in višina ocenjene škode po letih
Vir: SI-STAT, december 2005, Statistični urad Republike Slovenije 

enota 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ocenjena škoda
mio SIT 14.750 15.185 11.350 17.011 40.815 9.754 26.845 17.585 4.704 36.937 17.985

% BDP 0,8 0,6 0,4 0,5 1,2 0,3 0,6 0,4 0,1 0,6 0,3
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Uporabljeni so podatki, ki so objavljeni v podatkovni zbirki SI-STAT, do-
segljivi na portalu Statističnega urada Republike Slovenije.

Podatke o oceni gmotne škode, ki so jo evidentirale komisije za oce-
njevanje škode, prikazujejo občine za vsako elementarno nesrečo 
posebej. Dobijo jih od občinskih komisij za ocenjevanje škode, repu-
bliške komisije za ocenjevanje škode ali drugih strokovnih služb. Ome-
njene komisije ugotovijo vrste škode po vzrokih njenega nastanka, po 
območjih, sredstvih, ki so bila oškodovana, in dejavnostih, v katerih je 

škoda nastala, in ocenijo vrednost izgub. Občine so pri izpolnjevanju 
navedenih poročil uporabljale Uredbo o metodologiji za ocenjevanje 
škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče (Ur. l. RS, št. 67/03). 
Zaradi nepopolnega poročanja in metodoloških težav podatki niso 
popolni. 

Za izračun sestave ocenjene škode glede na vzroke v obdobju 1994–
2004 so bile letne vrednosti deflacionirane s CPI. 
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CILJ

• Povečanje zavarovanih območij različnih kategorij 
za 5 % površine Slovenije do leta 2008 oziroma za 
10 % do leta 2014.

• Vzpostavitev sistema upravljanja območij Natura 
2000.

6. VAROVANA OBMOČJA NARAVE

Varovana območja narave vključujejo zavarovana območja in 
območja omrežja Natura 2000.

Zavarovana območja narave so namenjena ohranjanju naravnih 
vrednot. Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski park) in 
ožja (strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spo-
menik) zavarovana območja. Zavarovana so z republiškimi ali 
občinskimi akti.

Območja Natura 2000 (ekološko omrežje EU) so v Sloveniji 
določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) iz leta 2004 na podlagi direktive o pticah (SPA) 
in direktive o habitatih (pSCI). Območja SPA je Vlada Republike 
Slovenije določila dokončno, območja pSCI pa so v postopku 
usklajevanja z Evropsko komisijo. Območja SPA in pSCI se 
deloma prekrivajo.

Slika 6-1: Delež območij Natura 2000 v Sloveniji in EU-15 leta 
2004

Slika 6-2: Delež zavarovanih površin po kategorijah v Sloveniji 
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Slika 6-3: Razmerje med območji Natura 2000, zavarovanimi 
območji, območji sovpadanja obeh kategorij ter nevarovanimi 
območji v Sloveniji leta 2004 (vrednosti pri območjih Natura 2000 
in zavarovanih območjih ne vključujejo območij sovpadanja)
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Med najpomembnejšimi mehanizmi ohranjanja rastlinskih in 
živalskih vrst ter njihovih habitatov je ustanavljanje zavarovanih 
območij, v zadnjem času pa tudi posebnih varstvenih obmo-
čij, ki jih imenujemo območja Natura 2000. V Sloveniji je da-
nes 11,96 % ozemlja na zavarovanih območjih, 35,5 % pa ga 
je varovanega v okviru Nature 2000. Poleg teh imamo 8.096 
naravnih vrednot, med njimi 3.598 (44,4 %) državnega in 
4.498 (55,6 %) lokalnega pomena. 

Leta 2004 je bilo v Sloveniji z akti zavarovanih 1.190 naravnih spo-
menikov, 52 naravnih rezervatov, 38 krajinskih parkov, 3 regijski 
parki in en narodni park, kar znaša 2.425 km2 ali 11,96 % ozemlja. 
Od tega dobršen del zavzema naše največje zavarovano območje 
– Triglavski narodni park. Površina zavarovanih območij v Sloveniji 
se povečuje, delno tudi zaradi izboljšane evidence, predvsem pa 
z novimi zavarovanji. Leta 2002 je bil razglašen Notranjski regijski 
park, leta 2003 po Krajinski park Goričko. 

S pridružitvijo EU je Slovenija obvezana določiti in vzdrževati 
tudi ekološko pomembna območja EU – imenovana območja 

Natura 2000. V omrežju Natura 2000 so območja, najpri-
mernejša za ohranjanje ali doseganje ugodnega stanja vrst in 
habitatnih tipov v interesu EU. Za doseganje takšnega stanja 
so predvideni ukrepi, ki so lahko varstveni ali pa se zagotav-
ljajo s prilagojeno rabo naravnih dobrin oziroma upravljanjem 
voda. V Sloveniji je takih območij nekaj več kakor 7.202 km2 
ali 35,5 % njenega ozemlja.

Posegom v prostor se tudi na teh območjih ne moremo iz-
ogniti. Izvajati jih moramo tako, da ne uničimo, poškodujemo 
ali razvrednotimo vrednot in njihove vrednosti oziroma ne 
spreminjamo tistih lastnosti, zaradi katerih smo te dele narave 
določili kot naravovarstveno pomembna območja. Razvojne 
cilje moramo uresničevati tako, da povzročimo naravi kar naj-
manj škode. Zato mora vsakdo pred posegom v tak prostor 
pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda Agencija Re-
publike Slovenije za okolje na podlagi strokovnega mnenja 
pristojne organizacije za varstvo narave. 

PODATKI IN VIRI:

Preglednica 6-1: Delež območij Natura 2000 v Sloveniji in EU-15 leta 2004 
Vir: Evidenca območij, ki so pomembna za ohranjenje biotske raznovrstnosti, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005; Designated Areas, EEA 
Core Set of Indicators, 2005

enota Slovenija – SPA Slovenija – pSCI EU-15 – SPA EU-15 – pSCI

površina km2 4.619 6.397 288.249 458.616

delež % 23,0 31,5 9,1 14,5
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Register zavarovanih območij, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije 
za okolje, se polni s podatki iz aktov o zavarovanju in njihovih karto-
grafskih prilog.

Vsi podatki niso zbrani iz ustreznega kartnega gradiva (premajhna me-
rila), nekateri akti o zavarovanju kartnega gradiva sploh nimajo, meje 
pa so slabo določene. Podatki za 203 naravne spomenike in naravne 
rezervate še manjkajo, med njimi jih je večina točkovnih. Mednarodna 
primerjava podatkov še ni povsem zadovoljiva. Upoštevati je treba, 
da v prikazu manjkajo nekatere površine za naravne spomenike in 
naravne rezervate, čeprav se manjkajoči podatki ocenjujejo na manj 
kakor 0,5 % površine Republike Slovenije.

Območja Natura 2000 so določena z Uredbo o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04 in 110/04). 
Podatke o območjih Natura 2000 v sklopu vodenja uradnih evidenc v 
skladu s 34. členom Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Ur. l. 
RS, št. 96/04) vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, Sektor za 
ohranjanje narave, v evidenci območij, ki so pomembna za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, skladno s 34. členom Zakona o ohranjanju 
narave.

Podatki za EU-15 so povzeti po Designated Area, Core Set of Indica-
tors, EEA, 2005 (www.eea.eu.int/coreset).

Preglednica 6-3: Razmerje med območji Natura 2000, zavar-
ovanimi območji, območji sovpadanja obeh kategorij ter nevar-
ovanimi območji v Sloveniji leta 2004 (vrednosti pri območjih Natura 
2000 in zavarovanih območjih ne vključujejo območij sovpadanja)
Vir: Register zavarovanih območij, Agencija Republike Slovenije za 
okolje, 2005

Preglednica 6-2: Delež zavarovanih površin po kategorijah v 
Sloveniji
Vir: Register zavarovanih območij, Agencija Republike Slovenije za 
okolje, 2005

enota 1992 2002 2003 2004 cilj 2008

narodni park % 4,1 4,1 4,1 4,1 /

regijski park % 1,0 1,0 2,2 2,1 /

krajinski park % 1,6 2,2 2,8 5,0 /

naravni rezervat % np np 0,3 0,3 /

naravni spomenik % np np 0,6 0,6 /

skupaj % 7 7 10 12 17

površina delež

 enota (ha) (%)

Natura 2000 530.501 26

zavarovana območja 640.32 3

sovpadanje območij (Natura 2000 

in zavarovanih območij) 189.787 9

nevarovana območja 1.242.981 61
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