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POVZETEK
Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) programov, ki se financirajo iz strukturnih
skladov Evropske unije v okviru kohezijske politike za obdobje 2007-2013, je obveznost, ki se
predpisuje na različnih ravneh evropske zakonodaje. Med prvimi je Uredba (ES) št.
1083/2006, znana tudi kot uredba o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. V 47. členu z naslovom
»Splošne določbe« v poglavju Vrednotenja, našteje strateško okoljsko presojo med
instrumenti Evropske unije na področju varstva okolja, kar pomeni, da je ta dokument treba
upoštevati v okviru vrednotenja.
Čezmejni kontekst, v katerem se izvaja program čezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Italijo 2007-2013 predstavlja posebno spodbudo za preiskovanja območja, ki sodi
deloma pod Republiko Italijo in deloma pod Republiko Slovenijo. Razlog za ugotovljene
razlike niso le različen obseg in način sprejemanja evropske zakonodaje in posledično
različna ureditev postopkov, temveč tudi razlike v statističnih sistemih za zbiranje podatkov o
okolju ter potrebah po natančnem in enakomernem analiziranju teritorialnih ravni (NUTS 3).
Znano je namreč, da je zbiranje okoljskih podatkov za nacionalne in lokalne statistične
sisteme relativno nova naloga, za katero v vsakem primeru velja posebna dinamika, ki ni
vedno povezana z upravnimi mejami.
Programsko območje
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Pri okoljski presoji načrtov in programov lahko zasledimo dve ločeni, vendar povezani
ravni:
−

Pri prvi, že desetletja ustaljeni ravni v državah članicah, gre za vprašanje
varstva okolja, za katero je tudi potrebna presoja vplivov na okolje;

−

Druga raven pa zadeva vprašanje, ki se je pojavilo pred nedavnim in je še
vedno predmet razprav, saj presojo vplivov na okolje šteje za orodje bolj
kompleksnega mehanizma za usmerjanje trajnostnega razvoja.

Celovita presoja vplivov na okolje se oblikuje v takšnem kontekstu. Gre namreč za
manevrski prostor, v katerem ima presoja vplivov na okolje lahko vlogo potrdila in torej
varstva ali pa vlogo sredstva za promocijo in torej strategijo. Zakonodaje držav članic in regij v
tem programu se tudi ukvarjajo s tem vprašanjem na različne načine.
Da bi se izognili morebitni negotovosti in nesporazumom, bi bilo verjetno smotrno
razjasniti pomen stavka v 1. členu direktive, kjer se navaja, da je cilj direktive »prispevati k
vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov, zato da se
spodbuja trajnostni razvoj«, še zlasti zadnjega dela stavka, kjer se izrecno omenja »trajnostni
razvoj«.
Avtorji presoje morajo torej nujno opredeliti, kaj se danes razume pod pojmom
trajnost, in sicer onstran definicij, ki so veljale v vseh teh letih in so povzete tudi v poročilu
Brundtlandove komisije 1 ter so splošno znane. Jasno je torej, da ni dovolj, če se sklicujemo
na strategijo iz Göteborga, kakor je predstavljena v Sporočilu Komisije daljnega leta 2001 2,
temveč moramo upoštevati tudi naslednje dokumente, s katerimi ima Komisija namen
posodobiti svojo strategijo. Ti dokumenti so: »Pregled« 3 in akt »Pregleda akcijske
platforme« 4.
V »Pregledu« Komisija odprto izjavlja, da se, kljub določenemu napredku,
»netrajnostni trendi niso še obrnili in je na mednarodni ravni v igri velika vrednost«, zato ima
Komisija še vedno pomembno nalogo da »bolje določi potrebne strukturne spremembe« in
»skuša pospešiti dogajanje«. Akt pa nudi celovit okvir za delovanje na osnovi analize kritičnih
točk, ki jih spremlja tudi podroben seznam ključnih dejavnosti, ki jih bo Evropa morala izvesti.
Jasno se bodo določena vprašanja o evropski strategiji trajnostnega razvoja še
večkrat ponovila v tem poročilu.

1 Brundtland Commission, Our Common Future, Oxford University Press, 1987. Poročilo je na voljo tudi na spletni
strani Poročilo je na voljo tudi na spletni strani:
http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite02330/
2 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU SVETU V GOTEBORGU, Trajnostna Evropa za boljši svet: Strategija
trajnostnega razvoja Evropske unije, Bruselj, 15. 5. 2001, KOM (2001) 264 končno.
3 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU SVETU IN PARLAMENTU, Pregled strategije Evropske unije v podporo
trajnostnega razvoja za 2005 – prva ocena in prihodnje usmeritve, Bruselj, 9. 2. 2005, KOM (2005) 37 končno
4 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU SVETU IN PARLAMENTU, o pregledu strategije trajnostnega razvoja:
Izhodišča za ukrepanje, Bruselj, 13. 12. 2005, KOM (2005) 658 končno
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Kot v vseh strateških okoljskih presojah se je tudi v tem primeru delo oblikovalo v
štirih poglavitnih fazah 5:
1. Analiza konteksta in primerjava med cilji programa in politikami, določenimi v
dokumentih Evropske unije.
2. Faza imenovana scoping and screening, v kateri se določijo obseg postopka
ocenjevanja ter poglavitni dejavniki in kriteriji pri presoji.
3. Faza presoje učinkov, ki se vežejo na dejavnosti iz operativnega programa.
4. Zaključna faza, v kateri se natančno določijo ukrepi za nadzor programa,
morebitni ukrepi za zmanjšanje posledic ter alternativne možnosti za
programiranje.
Čeprav se metodologija v tej študiji bistveno ne oddaljuje od postopkov presojanja,
kakor jih predlagata strokovna literatura in veljavna zakonodaja, je treba izpostaviti, da se je v
tej študiji posvetila večja pozornost prvi fazi. Na tem območju najdemo morfološko in celo
strukturno različne dele: Območja v Padski nižini zaznamuje visoka stopnja obdelave oziroma
vpliva človekovih dejavnosti: od kmetijskih zemljišč do urbanih središč. Redko naseljeni alpski
pas se razteza od vzhodnih pobočij Dolomitov prek Julijskih Alp vse do Karavank. Območje
kraške planote, ki sega do meje med dvema državama, zaznamujejo različne oblike
obremenitve zaradi človekovih dejavnosti, medtem ko je z vidika narave svojevrstno okolje.
Končno pa imamo še ozemlje, ki zajema in obkroža urbano okolje slovenskega glavnega
mesta, kjer beležimo intenziven razvoj urbanega okolja ter izredno urbaniziran model rabe tal.
Da bi se olajšalo delo avtorjev te študije, smo dodali odbor strokovnjakov in
deležnikov iz različnih delov programskega območja in jim poverili nalogo, da nudijo skupini
pomoč pri sestavi splošne podobe (stanje, trendi in politike) ter popravijo njihove metodološke
izbire (matrica vplivov, monitoring), saj se je zaradi kompleksnosti konteksta to zdelo dokaj
kritično vprašanje.
Po analizi konteksta se je izkazalo, da strategija tega programa v splošnem povzema
številne okoljevarstvene cilje, določene na ravni Skupnosti, vendar z določenimi razlikami, ki
jih velja izpostaviti: (i) Strategija ne posega na področji obremenitve s hrupom ter (ii) vse
predvidene dejavnosti se ne zdijo pomembne za okoljska vprašanja.
S pregledom kazalecev stanja okolja pa smo lahko izpostavili določene kritične točke
pri analiziranih okoljskih vprašanjih. V spodnji tabeli so povzete poglavitne kritične točke, ki
smo jih opazili na delih programskega območja.

5 Čeprav priročniki ponavadi omenjajo več kot štiri faze, smo se odločili, da jih združimo v štiri poglavitne faze, ki se
potem dodatno delijo na sklope, kakor bo razvidno iz spodnjega poročila.
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ZRAK IN KLIMATSKE SPREMEMBE
V Padski nižini in v Goriški statistični regiji so se presegle mejne vrednosti PM10 za varovanje
človeškega zdravja.
Mejne koncentracije ozona za varovanje človeškega zdravja so se presegle na celotnem
programskem območju, razen v pokrajinah Rovigo in Ferrara.
V pokrajinah Padova in Benetke so zabeležene največje emisije dušikovih oksidov. V
Pokrajini Rovigo, Gorica ter v Osrednjeslovenski statistični regiji imamo največje emisije
žveplovih oksidov.
Na celotnem programskem območju se na področju usedanja iz zraka presegajo mejne
vrednosti za zaščito rastlinstva pred troposfernim ozonom ter kritične obremenitve zaradi
evtrofikacije. Situacija je na italijanski strani najbolj kritična v pokrajinah Padova, Treviso in
Rovigo ter južnem delu Pokrajine Benetke, na slovenski strani pa v Osrednjeslovenski in
Notranjsko-kraški statistični regiji.
Na osnovi klimatskih modelov se največje spremembe na programskem območju in svetovni
ravni kažejo v zvišanju povprečne temperature na planetu.
Po ocenah organizacije IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) se bo povprečna
svetovna temperatura do leta 2100, v primerjavi z letom 1990, zvišala za vrednost med 1,4 in
5,8 °C. Najvišja ocenjeva vrednost +5,8 °C temelji na predpostavki, da se emisije CO2 na
letni ravni večajo za 1 % letno, kar se v zgodovini še ni zgodilo. Druga pomenljiva podnebna
sprememba se na programskem območju kaže v povečanem številu ekstremnih podnebnih
oziroma meteoroloških pojavov (izjemno visoke temperature, izredno obilne padavine ali
suša, posebno silovita atmosferska dejavnost...).
Na slovenski strani se pojavlja večja negotovost pri izpolnejvanju zahtev za NH3 in za NOx.
Preseganje mejnih emisij za NOx ob upoštevanju negotovosti znaša 10kt, pri čemer je večji
del posledica negotovosti glede investicij v nove naprave in delovanja obstoječih naprav za
proizvodnjo električne energije ter emisij v prometu. Ugotoveljena je tudi slaba evidenca
emisij (natančnejša razdelitev sektorjev pri izračunu evidenc NOx, zlasti cestnega prometa,
izboljšanje evidenc za VOC, izboljšanje evidenc za NH3). Prevladuejo emisije CO2 in
predstavljajo 82 % vseh emisij.
OHRANJANJE NARAVE
Italijanska stran je, v primerjavi s slovensko, zaznamovana z nizkim deležem območij parkov
in območij Natura 2000.
KRAJINA
Na italijanskih območjih najdemo, v primerjavi s slovenskimi, večjo površino in hitrejše
širjenje umetnih območij.
Z vidika strnjenosti so umetne površine na italijanski strani tudi veliko bolj razpršene.
Na slovenski strani je moč opaziti zaraščujoča območja predvsem na goratem območju, kjer je dostop
težavnejši.

V zadnjem desetletju so se površine mokrišč v Osrednjeslovenski statistični regiji bistveno
zmanjšale.
Glede na večjo koncentracijo zgradb se beleži kot najbolj kritična v italijanskih pokrajinah
Trst, Padova, Treviso, Gorica in Benetke.
Na slovenski strani se beleži povečana zaraščenost območja, predvsem na delih, kjer je
otežen dostop.Posledica zaraščanja kmetijskih površin je zmanjševanje krajinske pestrosti.
Na slovenski strani se vse pogosteje dogaja, da se najboljša kmetijska zemljišča spreminjajo
v nekmetijske namene, glede česar je treba nujno ukrepati
VODA
Na celotnem programskem območju zasledimo visoko raven porabe vode. Najbolj kritične
situacije zasledimo v Osrednjeslovenski statistični regiji ter v pokrajinah Benetke, Gorica,
Trst in Videm.
Glede količine vode, ki se izgubi v vodovodnih omrežjih, lahko ugotovimo, da so najmanj
učinkoviti vodovodi v Notranjsko-kraški, Osrednjeslovenski in Goriški statistični regiji.
V nasprotju z italijanskimi pokrajinami imamo na slovenskih delih programskega območja
manjši delež prebivalcev, priključenih na kanalizacijsko omrežje.
Vodotoke na območju Roviga, Ferrare in Ravenne zaznamujejo visoke koncentracije
organskih in evtrofikacijskih snovi.
Skoraj vsi monitorirani vodotoki v pokrajinah Padova, Rovigo, Ferrara in Ravenna kažejo na
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

4

Povzetek

slabo okoljsko stanje. Monitorirani vodotoki v Goriški in Osrednjeslovenski statistični regiji
kažejo na slabo kemijsko stanje.
Jezeri Lago in Santa Maria v Pokrajini Treviso kažeta na slabo oziroma izredno slabo
okoljsko stanje. V jezerih na slovenski strani Bled, Bohinj, Cerkniško jezero se beleži
pretežno stanje oligotrofije. Večina monitoriranih podzemnih voda v pokrajinah Dežele
Veneto, ki spadajo v programsko območje, ter v pokrajinah Ravenna in Ferrara, kažejo na
posebno in slabo okoljsko stanje.
Monitorirane podzemne vode na slovenski strani programskega območja kažejo na slabo
kemijsko stanje.
Zabeležene so bile visoke koncentracije hranil v vodah pred obalami pokrajin Gorica, Videm,
Ravenna, Rovigo in Benetke. V obalnih morskih vodah zadnjih treh omenjenih pokrajin pa so
se zabeležile tudi izredno visoke koncentracije klorofila.
Koncentracija živega srebra na območju S Jadrana je med najvišjimi v Mediteranskem
morju.
Severni Jadran zaznamujejo pojavi okoljske degradacije. Najbolj kritične situacije se beležijo
v Tržaškem zalivu, v laguni pri Gradežu, v Beneški laguni, v laguni pri Comacchiu, v
beneškem in tržaškem pristanišču ter v Koprskem in Piranskem zalivu.
ODPADKI
Največje količine komunalnih odpadkov se proizvedejo v pokrajinah Benetke, Ferrara in
Ravenna. V slovenskih statističnih regijah pa se beleži nizka stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov.
ČLOVEŠKO ZDRAVJE
Celotno programsko območje, predvsem velja to za urbane centre ter glavne prometne poti,
so označene z velikim hrupom.
RIBIŠTVO
Večina skupne ribiške flote celotnega programskega območja je koncentrirana v pokrajinah
Benetke, Ferrara in Videm. Takoj za njimi ji sledi Obalno-kraška regija (Koper, Izola in Piran)
tako po številu ribiške flote kot bruto tonaži, kar ogroža ribji stalež in morski ekosistem
PROMET IN INFRASTRUKTURNA OMREŽJA
Italijansko stran zaznamuje gosta mreža avtocest in cest državnega pomena.(brisano)
Čezmejni cestni promet med Italijo in Slovenijo je obsežen tako na področju potniškega
prometa kot prevoza blaga.
Največji pristaniški promet beležita luki v Benetkah in Trstu, na slovenski strani pa luka
Koper.
NARAVNO TVEGANJE
Pokrajini Videm in Pordenone in statistične regije Goriška in Gorenjska imajo visoka deleža
ozemelj s hidrogeološkimi tveganji. Velik delež slovenskega programskega območje je
predmet pojavov erozije.
Osrednjeslovenska statistična regija in Pokrajina Videm sta ozemlji z največjim številom in
obsegom poplav. Sledijo jima Obalno-kraška statistična regija, Pokrajina Pordenone,
pokrajini Benetke in Padova ter Gorenjska in Goriška statistična regija.
Problem erozije obale zasledimo predvsem v Pokrajini Ravenna in v Obalno-kraški statistični
regiji.
V poletnem obdobju povzroča posedanje, v povezavi z zmanjšanimi vodostajem rek,
zvišanje slanosti v končnih odsekih na izlivih rek Pad in Adiža (pokrajini Ferrara in Rovigo)
Furlanijo Julijsko krajino in Goriško statistično regijo zaznamuje visoko število potresnih
pojavov.
V Deželah Veneto, Furlanija Julijska krajina in Emilia Romagna se veča število gozdnih
požarov. Območja, ki so najbolj prizadeta zaradi požarov so Furlanija Julijska krajina in
slovenski Kras.
TEHNOLOŠKO TVEGANJE
Na italijanski strani programskega območja, zlasti v pokrajinah Benetke in Ravenna, se
opaža veliko število obratov, ki predstavljajo nevarnost večjih nesreč. Onesnažujoči obrati so
koncentrirani predvsem v pokrajinah Ravenna in Benetke ter v Osrednjeslovenski statistični
regiji.
Onesnažene kraje nacionalnega pomena najdemo v industrijski coni Porto Marghera in v
beneški laguni, v industrijskem pristanišču v Trstu, v lagunah Marano in Gradež (pokrajini
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Videm in Gorica) ter na območju nezakonitih odlagališč industrijskih odpadkov Mardimago in
Ceregnano pri Rovigu.
Največje industrijske obrate, ki izpuščajo onesnaževala, najdemo v pokrajinah Ravenna in
Benetke.
Z vidika cestnega prevoza je največ prevozov nevarnega blaga v obe smeri v Deželi Veneto,
kjer količine bistveno presegajo povprečne vrednosti na državni ravni.
V beneškem in tržaškem pristanišču se pretovori skoraj celoten obseg nafte in naftnih
derivatov v jadranskih lukah.
KULTURNA DEDIŠČINA
Premajhna posvečenost pozornosti prepoznavanju, varstvu in ohranjanju »prostorske »
dediščine.
Nezadostno upoštevanje varstvenih zahtev in smernic pri postopkih urejanja prostora
oziroma graditve objektov in s tem porast primerov trajne izgube posameznih objektov in
območij kulturne dediščine oziroma njihovih dediščinskih lastnosti.
Zlasti je ogrožena naselbinska dediščina, ker ni mehanizmov ustrezne prostorske in razvojne
obravnave; ogroženi so gradovi zaradi popolne zapuščenosti; stavbna dediščina - posebno
tista, ki ni spomenik - zaradi vzpodbujanja novogradenj in zanemarjanja urbanističnega
urejanja obstoječe poselitve, slabega vzdrževanja in nadzora nad posegi, tako v mestih, še
zlasti pa na podeželju ter na območjih, kjer dediščino ogrožajo naravne in druge nesreče.
Slaba dostopnost do dediščine.

Z analizo dokumentov poglavitnih veljavnih deželnih in nacionalnih politik na področju
varstva okolja na programskem območju smo uspeli izpostaviti določene težave, ki jih zaradi
njihove narave ne moremo odkriti na osnovi statističnih podatkov.
V primeru italijanskih dežel smo večinoma pregledali naslednje vire:
−

Deželne strateške programske dokumente za obdobje 2007-2013, ki
vsebujejo poglavje, posvečeno okoljskim vprašanjem;

−

Vladne programe za obdobje 2005-2010, ki zadevajo okolje.

Za slovensko stran pa smo predvsem analizirali temeljni dokument, ki ga je Državni
zbor odobril 24. 11. 2005. To je Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 20052012, ReNPVO, Uradni list RS, št. 2/2006), ki predstavlja smernice okoljskih politik, ki jih
slovenska Vlada mora spoštovati poleg direktiv in ostalih predpisov, ki jih določijo pristojni
organi Evropske unije, Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007-2013, ki
vsebujejo poglavja, posvečena okoljskim vprašanjem ter Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije.
Dodatna navodila je podala tudi skupina strokovnjakov, ki je nudila pomoč avtorjem
študije.
Rezultati analiz so tako predstavljali enega izmed virov (skupaj s kritičnimi točkami,
odkritimi pri presoji okoljskih vprašanj, in prispevki odbora strokovnjakov), ki smo jih uporabili,
da smo določili poglavitna okoljska vprašanja na programskem območju in trajnostne cilje, ki
jih je treba zasledovati. Vsi ti elementi so predstavljali temelj za oblikovanje matrike za
ocenjevanje pomembnejših posledic za okolje.
Učinke smo namreč analizirali z uporabo matrike, v kateri so za vsako vprašanje, ki
se je preučevalo v okviru določanja stanja okolja, postavili v razmerje in navzkrižno primerjali
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s trajnostnimi cilji, ki smo jih določili na osnovi poglavitnih okoljskih vprašanj in operativnih
ciljev programa. Pri določanju posledic smo upoštevali določila iz slovenske Uredbe o
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 9. 2005) 6, pri čemer pa smo metodologijo
prilagodili značilnostim in strukturi programa, da bi lahko bolj podrobno določili naravo učinkov
ter izpostavili tudi pozitivni vpliv. Na ta način naj bi omogočili, da se poleg varstva okolja pred
potencialnimi nevarnostmi, preverja tudi vključitev okoljskih vidikov v programiranje.
Vrednotenje vplivov na uresničevanje okoljskih ciljev plana se je ugotavljala v velikostnih
razredih po italijasnki metodologiji. Za zagotovitev skladnosti s slovensko metodologijo, smo v
izdelali tabelo iz katere je razvidna njegova kompatibilnost.
Uredba R Slovenije (Uradni list
RS, št. 73/2005 z dne’1.09.2005
)
0
+
++
-X

Ni zabeleženih učinkov
Zmerno pozitivni učinki
Očitno pozitivni učinki
Zmerno negativni učinki
Očitno negativni učinki
Ni mogoče ugotoviti.

Razred A in B
Razred A in B
Razred A in B
Razred C
Razred D in E
Razred X

V primeru, da se ocenjevanje izkaže za izredno negotovo (in torej pogojno), smo
uporabili naslednje znake:
P+
P++
PP-P+/-

Potencialno pozitiven učinek
Potencialno zelo pozitiven učinek
Potencialno negativen učinek
Potencialno zelo negativen učinek
Učinek je potencialno pozitiven ali
negativen (odvisno od izvedbe ukrepa)

P A in B
P A in B
P C
P D in E
PX

Z analizo vplivov po prednostnih nalogah 7 smo ugotovili, da imamo zelo majhen
odstotek dejavnosti s potencialno negativnim vplivom ter očitno prevlado vplivov s potencialno
pozitivnim oziroma nevtralnim vplivom, kakor kažejo tudi spodnji grafikoni.

6

Ta uredba Republike Slovenije namreč predvideva naslednje velikostne razrede:
Razred A: ni negativnega vpliva oziroma je pozitiven vpliv;
Razred B: vpliv je nebistven;
Razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;
Razred D: vpliv je bistven;
Razred E: vpliv je uničujoč;
Razred X: ugotavljanje vpliva ni možno.

7

Prednostna naloga 1: Okoljski in prostorski trajnostni razvoj
Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
Prednostna naloga 3: Družbena integracija
Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč
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Prednostna naloga 1: skupni učinki
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Prednostna naloga 2: Skupni učinki
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Prednostna naloga 2: Potencialni učinki na okoljske vidike
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Prednostni učinki 3: Skupni učinki
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Prednostna naloga 3: Učinki na okoljske vidike
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Zaradi tega smo predlagali dvostopenjski sistem za monitoring okoljskih vidikov.
Najprej gre za sistem za monitoring temeljnih spremenljivk (monitoring konteksta), da bi se
tako izboljšali in poenotili obstoječi sistemi za zbiranje okoljskih podatkov na programskem
območju.
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Na drugi stopnji pa se zbirajo podatki za serijo kazalecev »okoljske učinkovitosti«, ki
kažejo na okoljski pomen projekta ter kvalitativne in kvantitativne posledice za različne
okoljske vidike (tla, zrak, vodni in energetski viri, odpadki itd. - prim. spodnjo tabelo).

Kazaleci okoljske učinkovitosti na projektni ravni - kvalitativna raven
Ali ima projekt pozitiven okoljski pomen? Da/Ne
Če da, navedite vrsto (na primer: sprejem okoljskih certifikatov, uvedba
okolju prijaznih proizvodnih sistemov oziroma procesov, študije in
raziskave o okoljskih vprašanjih, zmanjšanje porabe, diverzifikacija virov
energije, usposabljanja o okoljskih vprašanjih, itd).

Ali ima projekt potencialno negativne vplive na okolje? Da/Ne
Če da, navedite na kratko katere (povečan promet vozil, povečana
poraba virov: voda, energija, tla, povečane emisije v ozračje, povečana
proizvodnja odpadkov).

Kazaleci okoljske učinkovitosti na projektni ravni - kvantitativna raven
Razredi
kazalecev
Tla

Energija

Vodni viri

Okoljski kazaleci

Merska enota

Sanirana/pridobljena voda
Zazidana površina
Poraba električne energije
(skupaj)
Poraba energije iz
obnovljivih virov
Proizvodnja električne
energije

m2
m2

kWh/leto
kWh/leto

Poraba goriva (skupaj)

m3/leto

Proizvodnja biogoriv

m3/leto

Poraba vode (skupaj)

m3/leto

Privarčevana voda

m3/leto

Odpadki

m3/leto
t/leto

Emisije SOx

t/leto

Emisije NOx

t/leto

Emisije delcev
Proizvedeni
(skupaj)
od tega

Končna
vrednost

kWh/leto

Recikliranje tekočih
odpadkov
Emisije CO2
Zrak in
klimatske
spremembe

Predvidena
vrednost

t/leto
odpadki

t/leto
Posebni
odpadki
Ločeni
odpadki
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Krajina

Zdravje ljudi
Kulturna
dediščina

Uporaba in poraba
recikliranih snovi
Varovana in ohranjena
kulturna krajina in njene
funkcije
Varovana in ohranjena
najboljša kmetijska
zemljišča
Naselja, priskrbljena z
zdravo pitno vodo
Prebivalci, priskrbljeni s
pitno vodo
Ohranjena
kulturna
dediščina

t/leto
Število ukrepov
Število ukrepov

število naselij
Število prebivalcev
Število enot ohranjene
kutlurne dideiščine

Ob koncu smo pripravili naslednja priporočila.
V zvezi s sistemom za izvajanje ukrepov (razpisi) predlagamo naslednje:
−

Pripraviti je treba mehanizme za izbiro tistih ukrepov, ki upoštevajo
trajnostne vidike. Pri izbiri projektov se je treba usmeriti na predloge,
ki kažejo večjo pozornost do okoljskih vprašanj. Lahko se predvidijo
kriteriji za nagrajevanje okoljske ozaveščenosti oziroma pripravijo
rezerve za financiranje projektov, v katerih so predvideni posebni
ukrepi v smeri trajnosti (na primer: pridobitev okoljskega certifikata,
prilagoditev k najboljšim obstoječim tehnologijam, uvedba čistih
proizvodnih postopkov, prestrukturiranje proizvodnje, sanacija
uničenih območij, itd). Predlagamo, da bi se ti vidiki v večji meri
upoštevali pri Prednostni nalogi 2 »Konkurenčnost in na znanju
temelječa družba« ter pri Prednostni nalogi 3 »Družbena integracija«,
saj je Prednostna naloga 1 »Okolje in trajnostna integracija okolja« že
neposredno usmerjena v okolje.

V zvezi s sistemom upravljanja in monitoringa svetujemo naslednje:
−

Sistem monitoringa je že v začetni fazi treba organizirati v skladu z
dvojno strukturo, predstavljeno v 9. poglavju. V zvezi z monitoringom
konteksta priporočamo, da se določi ustrezni organ / subjekt, ki bo
skrbel za zbiranje okoljskih podatkov v skladu s časovnico, navedeno
v ustreznem poglavju tega poročila. V zvezi z monitoringom na
projektni ravni svetujemo, da se že v fazi razpisa vključijo tudi podatki
o okoljski učinkovitosti, tako da so lahko predvsem kvantitativni
podatki vodilo pri izbiri projektov s pozornostjo na trajnosti.

−

Treba je zagotoviti, da so v skupini, odgovorni za izbiro projektov,
prisotni tudi strokovnjaki za okoljska vprašanja, da lahko pravilno
ocenijo in dojamejo ter ovrednotijo vidik trajnosti.
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−

Pristojne okoljske organe je treba vključiti v posamezne faze izbire
in izvajanja ukrepov v okviru programa: priprava razpisov (predvsem
preverjanje pravilnega izvajanja sistemov nagrajevanja), izbira
ukrepov (po oceni kazalecev okoljske učinkovitosti, ki jih predstavi
predlagatelj), ocena kvalitativnih vidikov projekta na osnovi
izpolnjenega vprašalnika (prim. 9. poglavje). Takšen način dela, ki so
ga v obdobju 2000-2006 že uporabljali določeni upravni organi velja
utrditi in razširiti na vse partnerje.

Uredba RS o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje predvideva tudi ločen prikaz ugotovite okoljskega poročila, ki se
nanašajo na varovana območja. Na podlagi odločbe št. 35409-223/2006, izdane iz strani
Ministrstva za okolje in prostor, dne 15.09.2006 je bilo podano mneneje Zavoda RS za
varstvo narave, ŠT. 5-III-361/2-O-06/ACGMGRT z dne 30.8.2006. Upravni organ ugotavlja,
da ni pogojev za izvajanje presoje sprejemljivosti na varovana območja po Pravilniku o
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja in tako izključuje, da se presoja sprejemljivosti na varovana območja ne
izvaja. Vsebine glede varovanega območja so smiselno zajete v okoljskem poročilu.
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Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) programov, ki se financirajo iz strukturnih
skladov Evropske unije v okviru kohezijske politike za obdobje 2007-2013, je obveznost, ki se
predpisuje na različnih ravneh evropske zakonodaje. Med prvimi je Uredba (ES) št.
1083/2006, znana tudi kot splošna uredba, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. V 47. členu z
naslovom »Splošne določbe« v poglavju Vrednotenja, našteje celovito presojo vplivov na
okolje med instrumenti Evropske unije na področju varstva okolja, kar pomeni, da je ta
dokument treba upoštevati v okviru vrednotenja. V programih, ki so bili sofinancirani iz
strukturnih skladov, so okoljske presoje že preizkusili v programskem obdobju 2000-2006, ter
so presoji ex-ante dodali še presojo vplivov na okolje ex-ante, ki jo predvideva Uredba (ES)
št. 1260/99, ki je na nek način bila predhodnica bolj strukturirane in širše celovite presoje
vplivov na okolje.
Na ravni evropskih predpisov daje Osnutek delovnega dokumenta o presoji ex-ante,
iz oktobra 2005, poudarek na dejstvo, da je postopek obvezen vsaj za programe, ki se
sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ter v Prilogi III daje tudi konkretna
navodila. Za izrecno tehnične vidike, ki so strictu senso vezani na Direktivo, najdemo v vodiču
Komisije, Izvajanje Direktive 2001/42/ES (Luksemburg, 2003) osnovna navodila glede tega, v
kolikšni meri lahko ocenjevalec sam izbira pristop in metodologijo dela. Ostali viri so navedeni
v bibliografiji.
Čezmejni kontekst, v katerem se izvaja program čezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Italijo 2007-2013 predstavlja posebno spodbudo za preiskovanja območja, ki sodi
deloma pod Republiko Italijo in deloma pod Republiko Slovenijo. Poleg tega, da gre za nov
postopek, se vsaj na italijanski strani pojavlja dodatna težava, da je treba uskladiti dva
različna sistema. Razlog za ugotovljene razlike niso le različen obseg in način sprejemanja
evropske zakonodaje (prim. spodaj) in posledično različna ureditev postopkov, temveč tudi
razlike v statističnih sistemih za zbiranje podatkov o okolju ter potrebah po natančnem in
enakomernem analiziranju teritorialnih ravni (NUTS 3). Znano je namreč, da je zbiranje
okoljskih podatkov za nacionalne in lokalne statistične sisteme relativno nova naloga, za
katero v vsakem primeru velja posebna dinamika, ki ni vedno povezana z upravnimi mejami.
Če se upošteva dejstvo, da se je ta presoja opravila v posebnem kontekstu, ki ga
zaznamujejo kompleksni procesi sprejemanja odločitev pri določanju programa, relativno
kratki roki za programiranje in ocenjevanje, ki ne dajejo dovolj časa za izmenjavo mnenj ter še
dejstvo, da je ozemlje v sebi zelo heterogeno, bo treba zagotovo pojasniti stališče, na
katerem temelji ta presoja.
Pri okoljski presoji načrtov in programov lahko zasledimo dve ločeni, vendar povezani
ravni:
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Pri prvi, že desetletja ustaljeni ravni v državah članicah, gre za vprašanje varstva
okolja, za katero je tudi potrebna presoja vplivov na okolje.
Druga raven pa zadeva vprašanje, ki se je pojavilo pred nedavnim in je še vedno
predmet razprav, saj okoljsko presojo šteje za orodje bolj kompleksnega mehanizma za
usmerjanje trajnostnega razvoja. Celovita presoja vplivov na okolje se oblikuje v takšnem
kontekstu, gre namreč za manevrski prostor, v katerem ima presoja vplivov na okolje lahko
vlogo potrdila in torej varstva ali pa vlogo sredstva za promocijo in torej strategijo.
Predpisi, ki jih imamo na voljo, nam ne pomagajo v izbiranju med tema dvema
skrajnostma.
Evropska Direktiva 2001/42/ES usmerja delovanje držav članic v oba pravkar opisana
pristopa 1, ne da bi pripisala strateškega pomen presoji. Zakonodaje držav članic in regij v tem
programu se tudi ukvarjajo s tem vprašanjem na različne načine. V zakonodaji Republike
Slovenije 2 je strateška raven prepuščena instrumentom za sektorsko načrtovanje (35. člen
Zakona o varstvu okolja) in tako privzame presoja vlogo potrjevanja. Slovenija predpisuje tudi
obvezne vsebine in način presoje v Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov na okolje (Ur. L. RS 66-3650/96). Na italijanski strani programa pa je
vprašanje težko raztolmačiti, predvsem zaradi velike zamude v prenosu direktive ter velikem
pomanjkanju zakonodaje, ki še vedno tare Italijo. Akt, s katerim se je direktiva prenesla v
italijanski pravni red (Zakonodajni odlok št. 152/2006) mora namreč še sedaj, med pisanjem
tega poročila, stopiti v veljavo 3, deželne uprave pa morajo delovati brez nacionalnih smernic
in same v večini primerov niso sprejele zakonskih ukrepov na tem področju. V primeru
programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo smo se morali soočiti s tremi
različnimi ureditvami, in sicer ureditvijo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Dežele
Veneto in Dežele Emilia Romagna 4.
Vprašanje, ki ga izpostavljamo tukaj pa je pomembno za strukturo presoje. Jasno je,
da bomo z bolj administrativnim pristopom posvečali več pozornosti ocenjevanju učinkov, ki bi
jih programske dejavnosti lahko imele na okolje, da bi jih ustrezno spremenili. Če pa smo v

1

V prvem členu direktive piše, da je cilj te direktive “(1) zagotoviti visoko raven varstva okolja “ in “(2) prispevati k
vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov, zato da se spodbuja trajnostni
razvoj”.
2 Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/2006, 13. 4. 2006.
3 Zakonodajni odlok št. 152/2006, ki vsebuje predpise na področju okolja (imenovan tudi »prečiščeno besedilo
Zakona o okolju«) je formalni akt za prenos Direktive 2001/42/ES. Drugi del odloka, ki predpisuje tudi strateška
okoljska poročila, pa bo stopil v veljavo šele 31. januarja 2007, in sicer na osnovi Zakonodajnega odloka št. 173 z
dne 12. maja 2006, ki ga je še spremenil Zakon št. 228 z dne 12. julija 2006
4
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina je področje CPVO uredila z Deželnim zakonom št. 11 z dne 6. maja
2005 “Določbe o izpolnjevanju obveznosti Dežele Furlanija Julijska krajina zaradi članstva Italije v Evropskih
skupnostih. Izvajanje direktiv 2001/42/ES, 2003/4/ES in 2007/78/ES.
Dežela Veneto ni še sprejela zakonskega instrumenta na področju CPVO. Deželni odlok št. 3262 z dne 23.
oktobra 2006 predstavlja metodološko vodilo za CPVO in določa tudi postopke ter operativne korake za njihovo
pripravo.
Dežela Emilia Romagna še ni sprejela zakonskih instrumentov na področju CPVO, vendar je pripravila zakonski
osnutek.
Deželni zakon št. 20/2000 pa predpisuje Presojo okoljske in teritorialne trajnosti (POTS) oziroma predhodno oceno
posledic odločitev pri načrtovanju.
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našem pristopu bolj pozorni na strateški vidik, bomo skušali izpostaviti najhujše
pomanjkljivosti z vidika strateške celote in ne le z vidika posameznih dejavnosti, da bi tako
zagotovili potrebno splošno trajnost.
Če je prvi pristop po svoji naravi zelo tehničen (saj je naloga okoljskih izvedencev
določiti učinek določene človekove dejavnosti na okolje), drugi pristop presega čisto tehnične
vidike, vendar če ni ustrezno usmerjen, lahko preide v pretirano razpravljanje o odločitvah, na
osnovi katerih se izbirajo ukrepi.
Da bi se izognili morebitni negotovosti in nesporazumom, bi bilo verjetno treba
razjasniti pomen stavka v 1. členu direktive, kjer se navaja, da je cilj direktive »prispevati k
vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov, zato da se
spodbuja trajnostni razvoj«, še zlasti zadnjega dela stavka, kjer se izrecno omenja »trajnostni
razvoj«.
Avtorji presoje morajo torej nujno opredeliti, kaj se danes razume pod pojmom
trajnost, in sicer onstran definicij, ki so veljale v vseh teh letih in so povzete tudi v poročilu
Brundtlandove komisije 5, ter so splošno znane. Jasno je torej, da ni dovolj, če se sklicujemo
na strategijo iz Göteborga, kakor se je predstavila v Sporočilu Komisije daljnega leta 2001 6,
temveč moramo upoštevati tudi nadaljnje dokumente, s katerimi ima Komisija namen
posodobiti svojo strategijo. Ta dokumenta sta: »Pregled«
platforme« 8.

7

in akt »Pregleda akcijske

V »Pregledu« Komisija odprto izjavlja, da se, kljub določenemu napredku,
»netrajnostni trendi niso še obrnili in je na mednarodni ravni v igri velika vrednost«, zato ima
Komisija še vedno pomembno nalogo da »bolje določi potrebne strukturne spremembe« in
»skuša pospešiti dogajanje«. Akt pa nudi celovit okvir za delovanje na osnovi analize kritičnih
točk, ki jih spremlja tudi podroben seznam ključnih dejavnosti, ki jih bo Evropa morala izvesti.
Jasno se bodo določena vprašanja o evropski strategiji trajnostnega razvoja še
večkrat ponovila v tem poročilu. V tem uvodu smo skušali na kratko predstaviti nekaj
temeljnih misli, ki pojasnjujejo razloge, zaradi katerih smo izbrali to metodologijo. Začeli smo
namreč pri analizi okoljskih politik različnih deležnikov v tem programu, nato pa še pregledali
poglavitna okoljska vprašanja oziroma, če uporabimo izraze iz evropskih dokumentov,
netrajnostne okoljske trende, nato pa smo ocenili, v kolikšni meri bi ukrepi, ki se predlagajo v
okviru tega programa, prispevali k temu, da se upočasnijo ti trendi, ki po mnenju vedno večje
večine postajajo vedno manj sonaravni.

5 Brundtland Commission, Our Common Future, Oxford Univerza Press, 1987. Poročilo je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite02330
6
SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU SVETU V GOTEBORGU, Trajnostna Evropa za boljši svet: Strategija
trajnostnega razvoja Evropske unije, Bruselj, 15. 5. 2001, KOM (2001) 264 končno.
7 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU SVETU IN PARLAMENTU, Pregled strategije Evropske unije v podporo
trajnostnega razvoja za 2005: – prva ocena in prihodnje usmeritve, Bruselj, 9. 2. 2005, KOM (2005) 37 končno
8 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU SVETU IN PARLAMENTU o pregledu strategije trajnostnega razvoja:
Izhodišča za ukrepanje, Bruselj, 13. 12. 2005, KOM (2005) 658 končno
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Začetek mandata nove Komisije in novega Evropskega parlamenta je prava
priložnost, da se ocenijo narejeni koraki in se skušajo pospešiti spremembe.
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1 METODOLOGIJA
Kot v vseh celovitih presojah vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) se je tudi v tem
primeru delo oblikovalo v štirih poglavitnih fazah 1:
−

Analiza konteksta in primerjava med cilji programa in politikami, določenimi v
dokumentih Evropske unije.

−

Faza imenovana scoping and screening, v kateri se določijo obseg postopka
ocenjevanja in poglavitni dejavniki in kriteriji pri presoji;

−

Faza presoje učinkov, ki se vežejo na dejavnosti iz operativnega programa;

−

Zaključna faza, v kateri se natančno določijo ukrepi za nadzor programa,
morebitni ukrepi za zmanjšanje posledic ter alternativne možnosti za
programiranje.

Izvedba CPVO za izdelavo okoljskega poročila v Sloveniji je predpisana z Zakonom o
varstvu okolja. Odločitev izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, ki izda upravno odločbo v
postopku preverjanja. Tako je za navedeni program bila izdana upravna odločba št. 35409223/2006.
Čeprav se metodologija v tem primeru bistveno ne oddaljuje od postopkov presojanja,
kakor jih predlagata strokovna literatura in veljavna zakonodaja, je treba izpostaviti, da se je v
tej študiji posvetila večja pozornost prvi fazi. Razlog za takšno metodološko odločitev je v
dejstvu, da ni še skupnih in preverjenih podatkov o programskem območju. To ozemlje je
namreč razdeljeno na več upravno-političnih enot, ki celo spadajo v različni državni ureditvi,
čeprav temeljijo vse na ustavi in pravnem redu Evropske unije. Na območju pa najdemo tudi
morfološko in celo strukturno različna območja: območja v Padski nižini zaznamuje visoka
stopnja obdelave oziroma vpliva človekovih dejavnosti: od kmetijskih zemljišč do urbanih
središč. Redko naseljeni alpski pas se razteza od vzhodnih pobočij Dolomitov prek Julijskih
Alp vse do Karavank. Območje kraške planote, ki sega do meje med dvema državama,
zaznamujejo različne oblike obremenitve zaradi človekovih dejavnosti, medtem ko je z vidika
narave svojevrstno okolje. Končno pa imamo še ozemlje, ki zajema in obkroža urbano okolje
slovenskega glavnega mesta, kjer beležimo intenziven razvoj urbanega okolja ter izredno
urbaniziran model rabe tal.
Faza 1: Analiza konteksta
Z navedbo evropskih politik na področju trajnostnega razvoja, zaščite in varstva okolja
smo lahko pregledali, v kolikšni meri je zagotovljena povezanost z operativnim programom in

1

Strokovna literatura, kot je vsem znano, večinoma omenja več kot tri faze. V našem primeru smo se odločili, da
faze združimo v tri poglavitne sklope, ki jih potem porazdelimo po posameznih fazah, kakor je razvidno iz
spodnjega poročila.
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na kak način so se posamezni cilji upoštevali pri pripravljanju programske strategije. Za
določanje teh ciljev smo uporabili predvsem dva vira:
−

Nova strategija trajnostnega razvoja Evropske unije 2;

−

Evropska perspektiva prostorskega razvoja 3

K tem je treba dodati še poglavitne evropske okoljske direktive in konvencije.
Faza 2: Določitev poglavitnih okoljskih vprašanj (POV)
V okviru celotnega procesa presoje je bilo temeljnega pomena določiti poglavitna
okoljska vprašanja. Poglavitna okoljska vprašanja najprej nudijo celovit pregled nujnih
okoljskih vprašanj na programskem območju ter nam omogočajo, da določimo ustrezne
trajnostne cilje (in sicer z »zrcalnim branjem« poglavitnih okoljskih vprašanj), ki jih moramo
doseči v sodelovanju. S primerjavo trajnostnih in operativnih ciljev programa v matriki smo
lahko ocenili potencialne pomembnejše vplive na okolje.
Poglavitna okoljska vprašanja smo določili v naslednjih fazah:
−

Poglavitne okoljske kritične točke na programskem območju, ki so se pokazale
iz analiz, opravljenih na okoljskih kazalecih in v presoji stanja okolja (prim. 4.
poglavje);

−

Analiza dokumentov, v okviru katere smo pregledali dokumente o okoljski
politiki pristojnih organov na posameznih delih programskega območja. Tako smo
lahko izpostavili dodatne probleme na področju sodelovanja, ki jih statistični
podatki niso mogli izkazati (prim. 3. poglavje);

−

Prispevek skupine strokovnjakov za okolje (odbor), predstavnikov različnih delov
programskega območja. Odbor smo sestavili, da bi nam pomagal pri postopku
presoje.

Pri določanju stanja okolja na programskem območju smo upoštevali celo vrsto
različnih okoljskih vidikov, ki smo jih določili s pomočjo zbirke kazalnikov CSI (Core Set of
Indicators), kakor jih je določila Evropska agencija za okolje (EEA). Tej prvi zbirki smo dodali
kazalnike iz Direktive 2001/42/ES, Priloga 1, točka f), ter kazalnike, ki jih je v posvetih
predlagal Odbor in tudi dal navodila, kako jih ustrezno združiti s prvotno zbirko kazalnikov.

2

Sporočilo Evropskega sveta z dne 9. maja 2006, Pregled strategije trajnostnega razvoja Evropske unije (STREU
Evropske unije) - Nova strategija
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Zbirka kazalnikov CSI Evropske agencije za okolje
Nabor 37 kazalnikov CSI Evropske agencije za okolje, ki smo ga uporabili, da določimo
stanje okolja na programskem območju, je bil odobren marca leta 2004 in je priročno in
zanesljivo orodje za opis okolja v državah članicah.
Evropska agencija za okolje je to zbirko kazalnikov pripravila zato, ker se je izkazalo, da je
treba določiti vrsto stabilnih, vendar ne statičnih kazalnikov, s katerimi bi se lahko meril
napredek v doseganju ciljev evropskih okoljskih politik.
Zbirka kazalnikov CSI je razdeljena v šest okoljskih tematskih sklopov (onesnaženost zraka
in izginevanje ozona, podnebne spremembe, odpadki, voda, biotska raznovrstnost, kopno
okolje) in štiri sektorje (kmetijstvo, energetika, promet in ribištvo). Ta vprašanja neposredno
zasledimo tudi v evropskih predpisih.
Nekatere pomembne prioritete (kemikalije, hrup, potrošnja, blagovni tokovi) se še niso
vključile v zbirko CSI, saj se še niso pripravili kazalniki, ki bi jih učinkovito opisali.
Za Core Set imamo na voljo 40 različnih virov in približno 100 različnih podatkovnih zbirk.
Eurostat je poglavitni vir podatkov (približno 30 podatkovnih zbirk), sledi pa mu GD Okolje
(približno 14 podatkovnih zbirk); Evropska agencija za okolje nudi devet podatkovnih zbirk o
zraku, vodi, tleh, rabi tal in zaščitenih območjih.
Kazalniki Evropske agencije za okolje so se pripravili v različne namene in za različne vrste
uporabnikov: Najprej se pripravljajo za zakonodajalce na nacionalni oziroma evropski ravni,
da lahko uporabijo rezultate za oceno napredovanja sprejetih politik. Podatke uporabljajo
tudi strokovnjaki za okolje, ki lahko podatke in metodologijo uporabijo v svojem delu.
Nenazadnje pa jih lahko uporabljajo tudi različni končni uporabniki, saj lahko spletne podatke
uporabijo v predstavitvah.
Številne kazalnike Evropske agencije za okolje uporabljajo tudi druge organizacije, in sicer
Evropska komisija, OVSE in Svetovna zdravstvena organizacija.
Kazalniki CSI so izbrani na osnovi kriterijev, ki jih v različnih kontekstih uporabljata Evropska
komisija in OVSE ter istočasno odgovarjajo tudi potrebam Evropske agencije za okolje.
Kriteriji za izbiro nabora kazalnikov CSI so naslednji:
− pomen za cilje, ki jih postavljajo evropski predpisi in mednarodni dokumenti;
− napredek v doseganju kvantitativnih in kvalitativnih ciljev, ki jih določajo predpisi;
− razpoložljivost svežih podatkov;
− časovna in prostorska celovitost podatkov;
− reprezentančnost podatkov na nacionalni ravni;
− razumljivost kazalnikov;
− prisotnost jasne metodologije, ki podpira kazalnik;
− skladnost s prioritetami, določenimi v evropskih predpisih.
Nenehno se osvežujejo tako tematski sklopi kot zbirke razpoložljivih podatkov za zbirko
kazalnikov.
Kot smo že navedli pod 5. točko veljajo okoljski podatki na spletni strani Evropske agencije
za okolje v splošnem za nacionalno raven in se ne navajajo podatki za
pokrajinsko/regionalno raven (NUTS 3), kar bi bilo ustrezno za opis stanja okolja na
programskem območju.

Za vsak izbrani kazalnik smo zato preverili, če so neposredno dosegljivi podatki na
teritorialni ravni NUTS 3. Razpoložljivost podatkov smo preverili na spletni strani in v
dokumentaciji, ki jo je imela delovna skupina. Poleg tega smo podatke še zahtevali od
italijanski deželnih okoljskih agencij in pristojnih organov v Republiki Sloveniji ter še od vrste
drugih organov, pristojnih za okolje.
Potem ko smo preverili razpoložljivost podatkov, smo pregledali kazalnike, za katere
smo imeli na voljo podatke na ravni NUTS 3, in sicer za vse italijanske in slovenske
teritorialne enote. Na ta način smo lahko opravili prilagojeno primerjavo med vsemi območji,
ki sestavljajo to široko in heterogeno programsko območje.
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

20

1- Metodologija

Izrecno smo zavrgli številne kazalnike, pri katerih ni bilo na voljo podatkov na ravni
NUTS 3 za eno ali več teritorialnih enot, saj tako ne bi bili mogli primerjati podatkov različnih
teritorialnih enot.
Samo v primeru nekaterih pomembnih okoljskih vprašanj (npr. naravno in tehnološko
tveganje) smo vendarle uporabili kazalnike, tudi če nismo imeli na voljo podatkov na ravni
NUTS 3 za eno ali več teritorialnih enot. To smo morali narediti, sicer bi se lahko določeno
vprašanje črtalo s seznama poglavitnih okoljskih vprašanj.
Ob upoštevanju vsega navedenega smo pri določanju stanja okolja na programskem
območju upoštevali naslednja tematska področja:
−

zrak in klimatske spremembe;

−

ohranjanje narave;

−

krajina;

−

voda;

−

odpadki;

−

kulturna dediščina,

−

človeško zdravje,

−

vpliv dejavnosti na okolje (kmetijstvo, ribištvo, promet in infrastrukturna omrežja,
podjetja in proizvodne kapacitete, turizem, okoljsko tveganje).

Z opisom stanja okolja prek kazalnikov smo lahko izpostavili poglavitne okoljske
kritične točke na programskem območju.
Z analizo dokumentov o okoljskih politikah 4, ki jih na posameznih delih programskega
območja sprejemajo pristojni organi, smo uspeli določiti, med ostalim, tudi poglavitne cilje za
varstvo in upravljanje z okoljem ter določene kritične točke, ki se v presoji stanja okolja niso
izkazale.
Poglavitna okoljska vprašanja so se določila na osnovi ugotovljenih okoljskih kritičnih
točk iz opisa stanja okolja, rezultatov pregleda dokumentov ter iz prispevkov skupine
deležnikov na področju okolja (Odbor).
Odbor je združil strokovnjake za okolje iz Slovenije in treh italijanskih dežel, ki so
vključene v program sodelovanja (Furlanija Julijska krajina, Veneto, Emilia Romagna). Izbrani
so bili strokovnjaki iz javne uprave (dva iz vsake italijanske dežele, eden iz Slovenije), ki so jih
imenovali njihovi uradi, ter iz akademskega sveta (trije Italijani in trije Slovenci), ki jih je

4

Italijanska stran: Deželni strateški dokumenti za programsko obdobje 2007-2013; Programi vlade za obdobje
2005-2010. Slovenska stran: Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO), objavljena v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 2/2006)
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imenoval Oddelek za ekonomske vede Univerze Ca’ Foscari v Benetkah po pooblastilu
organa upravljanja programa.
Na dveh organiziranih srečanjih so avtorji presoje in člani odbora (24. oktobra in 12.
decembra 2006) razpravljali o metodah dela. Predstavili so in obravnavali kazalnike za oceno
stanja okolja, poglavitna okoljska vprašanja in matriko za določanje vplivov.
Odbor je prispeval predvsem tako, da je določil tematske sklope in kazalnike, ki
ustrezno opisujejo stanje okolja na programskem območju. S svojim sodelovanjem so
strokovnjaki za okolje namreč prispevali k temu, da so se izpostavila določena okoljska
vprašanja, ki so specifična za programsko območje. Na ta način so se dopolnili okoljski
tematski sklopi, ki so jih avtorji študije že prej določili na osnovi kazalnikov CSI in določil
direktive o strateških okoljski presojah. Glede tega je treba pojasniti, da segajo nekateri
tematski sklopi, ki so jih predlagali člani odbora, onstran strogo okoljskega okvira in
upoštevajo tudi družbene in gospodarske vidike ter infrastrukturo.
Poleg tega so člani odbora avtorjem študije dali tudi koristne nasvete glede analize
dokumentov, tako da so predlagali temeljne dokumente o okoljski politiki na lokalni ravni.
Odbor je tudi dopolnil poglavitna okoljska vprašanja in matriko za ocenjevanje pomembnejših
vplivov na okolje.
Iz analize poglavitnih okoljskih vprašanj za programsko območje smo lahko določili
trajnostne cilje oziroma dejavnosti, ki jih je treba izvesti v odgovor na odkrite nujnosti na
področju varstva okolja.
Faza 3: Trajnostni cilji, presoja vplivov, omilitveni ukrepi in alternative
Na osnovi odkritih poglavitnih okoljskih vprašanj, okoljskih kritičnih točk in rezultatov
analize lokalnih okoljskih politik ter na osnovi dopolnitev, ki jih je predlaga odbor
strokovnjakov, so se zastavili trajnostni cilji. V bistvu gre pri teh ciljih za zrcalno podobo
poglavitnih okoljskih vprašanj, saj so cilji odgovor nanje.
Učinke programa na programsko območje smo torej ocenili tako, da smo navzkrižno
primerjali trajnostne cilje preučenega ozemlja s operativnimi cilji programa. Tako smo lahko
preverili skladnost programa s potrebami območja z vidika varstva in trajnostnega upravljanja
okolja. Vplive smo ocenili tudi tako, da smo jih določili v skladu z velikostnimi razredi, kakor so
določeni v 11. členu slovenske Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje ter drugimi ustreznimi pojmi, kakor je
navedeno spodaj.
V presoji smo skušali upoštevati 5 pozitivne posledice za okolje. Poleg tega pa smo
izpostavili in obravnavali tudi ukrepe, ki bi se lahko uvedli, da se omilijo negativni vplivi na

5

Kakor bomo pozneje še razložili, je treba pripomniti, da se avtorjem študije zdi, da dejavnosti operativnega
programa v številnih primerih ne pojasnjujejo vplivov na okolje dovolj podrobno, zato smo se morali omejiti na
splošne ocene vplivov na okolje.
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okolje. Ob koncu smo preučili možnost, da se določijo in skušajo izvesti alternative
dejavnostim, ki jih predvideva program.
Faza 4: Monitoring
V zadnji fazi se je vzpostavil sistem monitoringa, da bi se dokumentirali večji učinki
odobrenih pobud in projektov v okviru programa na pomembnejše okoljske vidike in se
izpostavili morebitni negativni vplivi ter se sprejeli ustrezni popravni ukrepi.
Sistem monitoringa je zasnovan na dveh stopnjah. Najprej se dajo navodila za
vzpostavitev sistema za monitoring temeljnih spremenljivk (monitoring konteksta), da bi se
tako izboljšali in poenotili obstoječi sistemi za zbiranje okoljskih podatkov na programskem
območju. Na drugi stopnji pa se nakaže način za zbiranje podatkov za zbirko kazalnikov
»okoljske učinkovitosti«, ki izkazujejo kvantitativni in kvalitativni vpliv sofinanciranega projekta
na posamezne okoljske vidike (tla, ozračje, vodni in energetski viri, odpadki itd). Ta zadnja
zbirka kazalnikov bi se morala izpostaviti že v fazi izbire projektov.

Sprejeta metodologija se lahko shematsko prikaže na naslednji način
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Privzeta metodologija za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje
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Če povzamemo, poglavitne metode, ki so bile uporabljene za ugotavljanje ter vrednotenje
vplivov so:
-

obstoječi, javno dostopni podatki o stanju na področjih varstva okolja, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ohranjanja narave, varstva in rabe naravnih virov,
varstva človekovega zdravja in varstva kulturne dediščine ter podatku o stanju na
področju kmetijstva, ribištva, turizma, prometa in proizvodnih kapacitet;

-

ocene učinkov planov na podlagi predložene dokumentacije, pisnih virov, ki so bili na
razpolago, oziroma pridobljeni z ustreznimi načini iz prejšnje alinee;

-

kvantitativni modeli napovedi;

-

vprašalniki, preglednice, matrike, analize vzorcev, modeliranje, analiza gibanj;

-

podatki in ocene iz primerljivih primerov že izvedenih celovitih presoj na okolje;

-

strokovna mnenja in ocene;

-

geografski informacijski sistem (GIS).

Poglavitne ugotovljene težave
Pri zbiranju okoljskih podatkov za presojo stanja okolja na programskem območju
smo se morali soočiti s številnimi težavami, ki pa jih je treba nujno rešiti, da bi lahko izvajali
monitoring učinkov programa na teritorialne enote na programskem območju.
Razpoložljivost okoljskih podatkov predstavlja prvo izmed težav. Na primer:
−

Za razliko od Italije v Sloveniji ni nobene podatkovne baze o tveganih ustanovah,
ki bi povzročala velike nesreče.

−

Za razliko od Slovenije se v Italiji ne vodijo evidence o proizvodnji odpadne
embalaže.

Drugo omejitev predstavlja razpoložljivost okoljskih podatkov v ustreznem
teritorialnem razmerju (NUTS 3) za obe strani, torej italijansko in slovensko. Na primer:
−

Podatki o določenih emisijah v ozračje so na voljo na pokrajinski ravni za
italijanska ozemlja in občinski ravni za slovenske statistične regije.

−

Podatki o določenih emisijah toplogrednih plinov v ozračje so na voljo na
pokrajinski ravni za italijanska ozemlja in nacionalni ravni za Slovenijo.

−

Podatki o energetiki so na voljo na deželni ravni za italijanska ozemlja in
nacionalni ravni za Slovenijo.

−

Podatkovne zbirke na osnovi kazalnikov CSI, ki so dostopne na spletni strani
Evropske agencije za okolje, večinoma vsebujejo podatke na nacionalni ravni.
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−

V Italiji imajo pristojnost za načrtovanje vodnih virov in storitev (prebivalci,
priključeni na kanalizacijsko omrežje) optimalna teritorialna območja, katerih
krajevne pristojnosti se določajo na osnovi hidrogeoloških in ne upravnih meja.
Podatki, ki jih zbirajo ta optimalna teritorialna območja, veljajo za območja, ki
zajemajo več pokrajin in delov pokrajin.

Dodatno omejitev za oceno stanja okolja v programskem območju predstavljajo
različna obdobja, na katera se podatki nanašajo. Iz tega sledi, da so podatki primerljivi po
prostorskem obsegu, vendar so časovno nesorazmerni. Na splošno velja, da so slovenski
podatki bolj sveži. To velja, na primer, za podatke o vodah.
Dodatno težavo pa predstavlja razlika v poimenovanjih: od različnih sistemov za
zbiranje podatkov do različnih merskih enot za isti kazalnik. Na primer:
−

Pri evidenci o deležu recikliranih komunalnih odpadkov se v Italiji podatki
nanašajo na količino ločeno zbranih odpadkov, medtem ko se podatki za
slovenske statistične regije nanašajo na odstotek komunalnih odpadkov, ki se
dejansko reciklira.

−

Pri ocenjevanju kakovosti podzemnih voda se v Venetu zbirajo kvantitativni in
kvalitativni podatki (indeks SAAS - okoljska kakovost podzemnih voda), v drugih
italijanskih deželah in v slovenskih statističnih regijah pa se pri ocenjevanju
upošteva le kemijska kakovost vode (indeks SCAS - kemijska kakovost
podzemnih voda v deželah Emilia Romagna in Furlanija Julijska krajina, kemijsko
stanje v slovenskih statističnih regijah).

−

Pri podatkih o emisijah dušikovih oksidov se italijanski pokrajinski podatki
nanašajo na skupek dušikovega monoksida in dioksida, medtem ko se slovenske
vrednosti nanašajo samo na dioksid.

−

Pri podatkih o emisijah žveplovih oksidov se italijanski pokrajinski podatki
nanašajo na skupek žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, medtem ko se
slovenske vrednosti nanašajo samo na žveplov dioksid.
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2 ANALIZA ZUNANJE SKLADNOSTI
Namen tega poglavja je preveriti skladnost med cilji Programa čezmejnega
teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo za obdobje 2007-2013 in poglavitnimi
trajnostnimi in okoljevarstvenimi cilji, določenimi na ravni Evropske unije. Glede na to, da se
obravnavano območje čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija pokriva vsaj deloma z
območji drugih programov, kot so: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija,
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška in Adriatic Crosborder Programme
IPA 2007-2013 opozarjamo na kolizijo tovrstnih programov in upoštevanje le-tega pri
oblikovanju različnih projektov na območju, ki je lahko upravičeno na dveh ali treh zadevnih
programih. Pri zbiranju projektnih predlogov, izpostavitev tega vidika je nujna.
2.1

Cilji programa čezmejnega sodelovanja

Program čezmejnega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo za obdobje
2007-2013 vključuje na slovenski strani Gorenjsko, Goriško, Obalno-kraško in Notranjskokraško statistično regijo ter Osrednjeslovensko regijo kot območje s posebnimi pogoji; na
italijanski strani pa program vključuje pokrajine v treh deželah: Furlanija Julijska krajina,
Veneto in Emilia Romagna (prim. spodnjo sliko). Skupni obseg območja znaša 30.740 km2.

Slika 2-1 Programsko območje

Vir: Podatki ESRI 2005; obdelava družba GRETA Associati
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Splošni cilj programa je »povečati privlačnost in konkurenčnost upravičenega
območja«, kar se izraža v naslednjih treh specifičnih ciljih:
− Zagotoviti trajnostni prostorski razvoj s pripravo politik za uravnotežen in
sonaraven razvoj čezmejnega ozemlja ter podporo in izboljšanjem skupnega
upravljanja z naravnimi viri, pri čemer je treba skupaj preprečevati naravne in
tehnološke nesreče ter s skupnim načrtovanjem ustvariti pogoje za skupni
trajnostni razvoj ozemlja;
− Povečati konkurenčnost in razvojne sposobnosti družbe, ki temelji na znanju,
tako da se spodbujajo raziskave in inovacije in se tako prispeva k razvoju na znanju
temelječega in okolju prijaznega gospodarstva;
− Izboljšati komunikacijo in sodelovanje na področju družbenih vprašanj in
kulture tudi zato, da se odstranijo obstoječe ovire ter se spodbudita in
zagotovita skupna zaščita in upravljanje kulturnih dobrin. Obenem je treba odpraviti
izolacijo določenih delov ozemlja, tako da se jim zagotovi boljši dostop do
komunikacijskih omrežij in storitev ter boljšo družbeno vključenost prek
medsebojnega spoznavanja prebivalcev na programskem območju.
Trem navedenim ciljem je treba dodati še četrtega, katerega namen je izboljšati
učinkovitost ukrepov v okviru dejavnosti tehnične pomoči, ki jih predvideva program. Štirje
splošni cilji se konkretno udejanjajo prek štirih prednostnih nalog, od katerih ima vsaka svojo
vrsto operativnih ciljev.
V okviru Prednostne naloge 1, Okoljski in prostorski trajnostni razvoj, so podani
naslednji operativni cilji:
− Varovanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje sonaravnega upravljanja z
naravnimi danostmi;
− Varstvo okolja pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter pred onesnaževanjem;
večja uporaba obnovljivih virov energije;
− Izboljšati dostopnost in prometne sisteme; povečati integracijo med podeželjem in
urbanim okoljem;
− Okrepiti teritorialno integracijo znotraj obmejnega območja.
V okviru Prednostne naloge 2, Konkurenčnost in na znanju temelječa družba, so
zadani naslednji operativni cilji:
− Povečati konkurenčnost podjetij;
− Skupaj razvijati potenciale v turizmu ;
− Podpirati raziskave, razvoj in na znanju temelječe gospodarstvo;
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− Izboljšati in ovrednotiti zaposljivost prek usklajenih sistemov poklicnega
usposabljanja in visokošolskega izobraževanja s posebno pozornostjo na prenosu
specifičnih znanj.
V okviru Prednostne naloge 3, Družbena integracija, so podani naslednji operativni
cilji:
− Okrepiti komunikacijske in izobraževalne sisteme;
− Ohraniti poznavanje in uporabo kulturne dediščine ter povečati kulturno izmenjavo;
− Povečati kakovost življenja prek usklajenega razvoja zdravstvenih in socialnih
sistemov;
V okviru Prednostne naloge 4, Tehnična pomoč, so podani naslednji operativni cilji:
− Zagotoviti pravilno delovanje sistema upravljanja, nadzora in kontrole programa;
− Izboljšati kakovost, učinkovitost in doslednost pri uporabi skladov ter strategiji in
izvajanju programa.
2.1.1

Obdobje izvajanja okojske presoje

CPVO Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013
se bo izvajala v programskem obdobju 2007–2013 oziroma do zaključkov projektov, ki bodo
financirani v okviru tega programa.
2.1.2

Potrebe po naravnih virih

Tabela 2-1 Potreba po naravnih virih v povezavi s predvidenimi cilji programa
Cilji programa po prednostnih programih

Potreba po
naravnih virih

Prednostna naloga 1: Okoljski in prostorski trajnostni razvoj
Varovanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje sonaravnega
upravljanja z naravnimi danostmi
Varstvo okolja pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter pred
onesnaževanjem
Večja uporaba obnovljivih virov energije
Izboljšati dostopnost in prometne sisteme; povečati integracijo med
podeželjem in urbanim okoljem

√

Okrepiti teritorialno integracijo znotraj obmejnega območja
Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa
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družba
Povečati konkurenčnost podjetij

√

Skupaj razvijati potenciale v turizmu

√

Podpirati raziskave, razvoj in na znanju temelječe gospodarstvo
Izboljšati in ovrednotiti zaposljivost prek usklajenih sistemov
poklicnega usposabljanja in visokošolskega izobraževanja s
posebno pozornostjo na prenosu specifičnih znanj
Prednostna naloga 3: Družbena integracija
Okrepiti komunikacijske in izobraževalne sisteme
Ohraniti poznavanje in uporabo kulturne dediščine ter povečati
kulturno izmenjavo
Povečati kakovost življenja prek usklajenega razvoja zdravstvenih in
socialnih sistemov
Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč
Zagotoviti pravilno delovanje sistema upravljanja, nadzora in
kontrole programa
Izboljšati kakovost, učinkovitost in doslednost pri uporabi skladov ter
strategiji in izvajanju programa

Kjer se predvideva nova infrastruktura se bodo potrebovala nova zemljišča. Pravtako
pri zagotavljanju izboljšanja dostopnosti in prometnih sistemov s povečano integracijo med
podeželjem in urbanim okoljem bo potrebno zagotoviti ustrezen prostor. To pa vpliva na
ohranjanje naravnih in vodnih virov, onesnaževanje ter na porabo energije. Ti posegi bi lahko
predstavljali obremenitev za zaščitena območja oziroma bi lahko še dodatno razdrobili
ekosisteme.Na območju kraške planote, kjer gre za zelo občutljivo območje ter ostalih
degradiranih območjih lahko pride do hitrega onesnaževanja podtalnice.
Aktivnosti bodo na splošno prispevale k povečani porabi energije in vode, vendar pa
se bodo hkrati izvajali posebni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanja
onesnaževanja okolja z različnimi oblikami uporabe okolju prijaznejših tehnologij in
učinkovitejšim gospodarjenjem z vodami. Dobro bi bilo, da se že v fazi izbire odloča za
posege, ki niso predvideni za območja z bogato biotsko raznovrstnostjo in preveri, da projekti
ne bi povečevali ekoloških preprek.
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2.1.3

Emisije in odpadki

Potencialni negativni učinki so konkretno predvideni na področju odpadkov, in sicer
predvsem zaradi ukrepov za promocijo turizma. Potencialni negativni učinki se pričakujejo
tudi na področju biotske raznovrstnosti in ribištva. Tudi v tem primeru lahko pride do
negativnih učinkov zaradi turizma, saj bi povečan obisk lahko predstavljal dodatno
obremenitev ribjega staleža in morskih virov. Potencialno pa so negativni tudi vplivi na
ozračje, saj bi se zaradi gospodarskih in turističnih dejavnosti povečale emisije v zrak. S tem
v zvezi je treba izpostaviti, da bi dejavnosti raziskav in razvoja na področju okolja, ki se lahko
financirajo v okviru te prednostne naloge, doprinesle k pozitivnim učinkom na tem področju.
Prav tako pa tudi spodbujanje v pridobitev okoljskih certifikatov in prevzem najboljši
razpoložljivih tehnologij. Potrebno bo zbirati predvsem ekološke in trajnostne projekte.
2.2

Skladnost z določili Evropske unije na področju trajnosti in
varovanja okolja

Določila Evropske unije na področju trajnosti in varovanja okolja lahko najdemo v več
virih. Za namene tega dela se bodo navajali Strategija trajnostnega razvoja Evropske unije
(STREU), poglavitne panožne politike ter Evropska perspektiva prostorskega razvoja (EPPR),
katerih namen je uravnotežen in sonaraven razvoj območij Evropske unije. Skupek teh
dokumentov nam omogoča, da dovolj podrobno določimo evropsko politiko za okolje in
trajnostni razvoj. S primerjavo med cilji, določenimi na ravni Unije, in cilji programa pa lahko
določimo sinergije, področja prekrivanja in nasprotja pri doseganju okoljskih ciljev (analiza
zunanje skladnosti).
Prvo strategijo Evropske unije na področju trajnostnega razvoja 1 je sprejel Evropski
svet v Göteborgu leta 2001. Leta 2002 je Evropski svet v Barceloni to strategijo dopolnil ob
upoštevanju rezultatov svetovnega srečanja na vrhu v Johannesburgu o trajnostnem razvoju.
Zaradi vztrajanja in, v nekaterih primerih zaostritve nekaterih netrajnostnih trendov 2
(gospodarske, socialne in okoljske narave) v razvojnih politikah evropskih držav, kot se je
izkazalo ob pregledu STREU in katerih vzrok lahko najdemo predvsem v težavnem
oblikovanju takih razvojnih modelov, ki ne bi temeljili izključno na panožnih politikah, se je
maja leta 2006 sprejela prenovljena strategija Evropske unije na osnovi strategije iz leta 2001.
V novi strategiji so našteti poglavitni sedanji netrajnostni trendi, in sicer:
− Podnebne spremembe in čista energija: dvigovanje temperature ozračja,
umikanje ledenikov, povečana pogostnost skrajnih vremenskih pojavov,

1

2

Treba je zadovoljiti potrebe sedanje generacije, ne da bi prihodnjim generacijam onemogočili, da zadovoljijo svoje
potrebe Prim. EVROPSKA KOMISIJA, Pregled strategije trajnostnega razvoja Evropske unije (STREU) − Nova
strategija, Bruselj, 9. maj 2006
Prim. SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU SVETU IN PARLAMENTU, Pregled strategije Evropske unije v
podporo trajnostnega razvoja za 2005: – prva ocena in prihodnje usmeritve, Bruselj, 9. 2. 2005, KOM (2005) 37
končno
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− Javno zdravje: stalno večanje nevarnosti za zdravje,
− Revščina in družbena izključenost: nevarni trendi, kot sta prenos revščine in
medgeneracijska izključenost,
− Staranje prebivalstva
− Upravljanje z naravnimi viri: izgubljanje biotske raznovrstnosti, prekomerno
obremenjevanje vodnih virov,
− Raba tal in promet: rastoč obseg prometa, zdravstvene težave, povezane s
povišanimi emisijami CO2.
V dokumentu se nadalje podaja sedem poglavitnih izzivov:
− Omejiti podnebne spremembe, povezane stroške in negativne vplive na družbo in
okolje;
− Zagotoviti, da naši prometni sistemi odgovarjajo gospodarskim, družbenim in
okoljskim potrebam družbe, tako da se istočasno zmanjšajo negativni vplivi na
gospodarstvo, družbo in okolje;
− Podpirati trajnostne oblike potrošništva in proizvodnje;
− Izboljšati upravljanje z naravnimi dobrinami in se izogniti njihovemu pretiranemu
izkoriščanju ter ovrednotiti storitve za ekosisteme;
− Zagotoviti javno zdravstveno varstvo vsem po istih pogojih ter izboljšati zaščito
pred zdravstvenimi grožnjami;
− Zagotoviti javno zdravstveno varstvo vsem po istih pogojih ter izboljšati zaščito
pred zdravstvenimi grožnjami;
− Aktivno podpirati trajnostni razvoj na svetovni ravni in zagotoviti skladnost zunanje
in notranje politike Evropske unije s cilji trajnostnega razvoja na globalni ravni in
mednarodnimi obveznostmi Unije.
Za popolno udejanjenje STREU je torej nujno potrebno pripraviti nov razvojni model,
ki mora nastati v sodelovanju in medsebojnem dopolnjevanju panožnih politik, pri čemer je
treba poudariti in izkoristiti tiste elemente, ki se dopolnjujejo med seboj. Iz tega sledi, da je na
vseh ravneh upravljanja treba zagotoviti, da se vidiki in potrebe gospodarske narave
dopolnjujejo z okoljskimi in socialnimi vidiki.
Namen spodnje tabele je, da se na osnovi vsega navedenega zagotovi, da se
pregleda, kako je strategija dejansko upoštevala cilje, določene v STREU, in se zagotovi, da
so se v program, ki ga preučujemo, ustrezno vključili vsi vidiki trajnosti.
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Tabela 2-2 Stopnja vključenosti v Operativni program glede na cilje Strategije
trajnostnega razvoja Evropske unije
Tema

Splošni cilj

Podnebne spremembe
in čista energija

Omejiti podnebne
spremembe, povezane
stroške in negativne vplive na
družbo in okolje

Trajnostni vidik
prometa

Zagotoviti, da naši prometni
sistemi odgovarjajo
gospodarskim, družbenim in
okoljskim potrebam družbe,
tako da se istočasno
zmanjšajo negativni vplivi na
gospodarstvo, družbo in
okolje

Trajnostno potrošništvo
in proizvodnja

Podpirati trajnostne oblike
potrošništva in proizvodnje

Varovanje in
upravljanje z naravnimi
viri

Izboljšati upravljanje z
naravnimi dobrinami in se
izogniti njihovemu
pretiranemu izkoriščanju ter
ovrednotiti storitve za
ekosisteme

Javno zdravje

Zagotoviti javno zdravstveno
varstvo vsem po istih pogojih
ter izboljšati zaščito pred
zdravstvenimi grožnjami

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

Vključenost v Operativni program
Strategija se ne ukvarja podrobno z
vprašanjem, kako se dejansko
uresničujejo cilji, navedeni na različnih
ravneh na področju podnebnih
sprememb. Vsekakor pa se v okviru
Prednostne naloge 1 izpostavlja želja, da
bi se povečala uporaba obnovljivih virov
energije. Z ukrepi na tem področju bi se
lahko borili proti toplogrednemu pojavu
tako, da bi zmanjšali količino
onesnažujočih emisij v ozračje. V ostalih
prednostnih nalogah ni izrecnih sklicevanj
na ta cilj.
Izboljšan dostop do programskega
območja in boljša povezanost med
podeželjem in urbanimi središči ter
integracija prometnih sistemov, kot tudi
vrste ukrepov, ki jih v ta namen
predvideva Prednostna naloga 1
(izgradnja kolesarskih poti, okrepitev
javnega prevoza, izboljšanje dostopa, ipd)
so cilji, ki so skladni z usmeritvami
STREU.
Strategija tega vprašanja izrecno ne
izpostavlja. Verjetno bi bilo primerno
določiti ustrezne kriterije za izbiro, s
katerimi bi se ukrepi usmerili v trajnostne
oblike potrošništva in proizvodnje.
V okviru Prednostne naloge 1 so
predvideni specifični ukrepi za zaščito
biotske raznovrstnosti, trajnostno
upravljanje z naravnimi viri in varovanje
okolja pred nevarnostmi. V okviru
Prednostne naloge 2 so še predvideni
ukrepi za pripravo mrež za promocijo
ekološkega oziroma sonaravnega
turizma. Za Prednostno nalogo 2 bi si
želeli izrecno pojasnilo, kako lahko
gospodarske dejavnosti, ki jih spodbuja
program, dosegajo zastavljene cilje.
Dejavnosti v okviru Prednostne naloge 3
pa s tega vidika ne kažejo takšnih
slabosti.
Strategija v okviru Prednostne naloge 3
predvideva specifične ukrepe na področju
zdravstva in sociale, ki so tudi skladni z
usmeritvami STREU. Predvsem gre za
pripravo sinergičnih mehanizmov med
socialnimi in zdravstvenimi sistemi. Tudi
ukrepa varovanja okolja in zaščite pred
naravnimi in tehnološkimi nesrečami, ki
sta predvidena v Prednostni nalogi 1,
lahko posredno vplivata na kakovost
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življenja in zdravje.

Družbena vključenost,
demografija in migracije

Revščina v svetu in
izzivi razvoja

Ustvariti socialno inkluzivno
družbo s pozornostjo na
solidarnosti med generacijami
in znotraj generacij ter
zagotoviti in izboljšati
kakovosti življenja
prebivalcev kot predpogoj za
trajno dobrobit ljudi.

Socialni ukrepi, ki jih predvideva
strategija, lahko prek izmenjav na
področju izobrazbe/usposabljanja,
ovrednotenja kulturne in jezikovne
različnosti ipd, prispevajo k družbeni
vključenosti in kakovosti življenja.

Aktivno podpirati trajnostni
razvoj na svetovni ravni in
zagotoviti skladnost zunanje
in notranje politike Evropske
unije s cilji trajnostnega
razvoja na globalni ravni in
mednarodnimi obveznostmi
Unije

Na osnovi možnosti ukrepanja, ki jih nudi
zakonodaja Evropske unije na tem
področju, in na osnovi obsega programa,
lahko strategija le delno vpliva na te cilje.
Programsko območje pa sploh ne spada
med revna območja. Strategija torej
izrecno ne omenja tega vprašanja.
Vsekakor pa so v okviru programa
predvideni določeni ukrepi za spodbujanje
produktivnosti in posledično izboljšanje
dohodkov.

V povzetku lahko rečemo, da čeprav strategija ne omenja izrecno nedavne
spremembe STREU oziroma netrajnostnih trendov, na katere je Evropska komisija usmerila
svojo pozornost, si vsekakor daje kot nalogo, da se ukvarja z večjim delom netrajnostnih
trendov, določenih v STREU, v skladu s cilji, ki so postavljeni v istem dokumentu, pa čeprav z
drugačnimi metodami in v drugačnem obsegu. Prvo pomanjkljivost najdemo v dejstvu, da
okoljski vidiki niso na isti način vključeni v tri prednostne naloge, na katere se deli strategija.
Levji delež te obveznost je prepuščen Prednostni nalogi 1, medtem ko igrata Prednostni
nalogi 2 in 3 manjšo vlogo na tem področju.
K temu je treba dodati še dejstvo, da zaenkrat program ne predvideva ukrepov za
promocijo novih modelov trajnostnega potrošništva in proizvodnje, kakor to zahteva
dokument, s katerim se je spremenila STREU. Strategija namreč tega vprašanja izrecno ne
obravnava. In ker ni izrecno navedenih ukrepov v ta namen, bi bilo vsaj v fazi izbire projektov
ustrezno določiti kriterije za izbiro, s katerimi bi se ukrepi usmerili v trajnostne oblike
potrošništva in proizvodnje.
Naj tukaj še enkrat omenimo Evropsko perspektivo prostorskega razvoja (EPPR), v
kateri je določena cela vrsta ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja ozemlja Evropske
unije, pri čemer se posebna pozornost posveča policentričnemu razvoju prostora in novim
razmerjem med urbanimi okolji in podeželjem, enakemu dostopu do infrastrukture in znanja;
previdnemu upravljanju z naravo in kulturno dediščino (prim. tabelo spodaj). Nekateri ukrepi,
ki jih predvideva program pa vsekakor lahko gredo v smeri, določeni v tem dokumentu.
Strategija si je namreč zadala kot cilj, da se izboljšata dostopnost in prometni sistemi ter se
poveča integracija med podeželjem in urbanimi okolji. V skladu z EPPR pa so še izpostavljeni
cilji upravljanja in varovanja naravne dediščine, kakor jih določa Prednostna naloga 1.
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Tabela 2-3 Cilji Evropske perspektive prostorskega razvoja (EPPR)
Splošni cilj

Policentričen razvoj prostora
in nova razmerja med
mestom in podeželjem

Enakost dostopa do
infrastruktur in znanja

Previdno upravljanje z naravo
in kulturno dediščino

Poglavitni operativni cilji
Ustvariti območja svetovne gospodarske integracije;
Podpirati uravnotežen sistem velemestnih regij in mestnih
grozdov;
V državah članicah podpirati integrirane strategije urbanega
razvoja, ki vključujejo bližnja podeželja;
Okrepiti tematsko sodelovanje na področju čezmejnih in
mednarodnih mrež, ki vključujejo države severne in vzhodne
Evrope ter države ob Sredozemlju;
Okrepiti strateško vlogo velemestnih regij in »vstopnim mestom«
oziroma urbanim središčem, prek katerih se vstopa na ozemlje
Unije;
Nadzorovati širitev mest po načelu »strnjenega mesta«
predvsem na obalnih območjih;
Izboljšati gospodarski temelj tako, da se izkoristijo posebnosti
ozemlja in se obogatijo z inovativnimi, raznolikimi dejavnostmi,
ki nudijo nova delovna mesta;
Podpirati pluralnost in raznolikost funkcij družbenih skupin;
Razumno upravljati z viri, kot so voda, tla, energija in odpadki,
varovati naravo in kulturno dediščino ter širiti naravna okolja;
Izboljšati dostopnost takšnih območij z učinkovitimi in
neonesnažujočimi prevoznimi sredstvi.
Prihodnja širitev vseevropskih mrež bo morala temeljiti na
načelu policentričnega razvoja;
Določiti in prednostno skrbeti za svetovna območja gospodarske
integracije;
Zagotoviti vsem območjem možnost, da imajo uravnotežen
dostop do medcelinskih vozlišč (pristanišč in letališč);
Pripraviti ustrezno politiko za prostorski razvoj (mestni javni
prevoz, intermodalnost, skupna raba infrastrukture);
Skrbeti za promocijo dviga ravni izobrazbe in usposobljenosti
prebivalcev gospodarsko ogroženih območij.
Zmanjšati emisije CO2 s promocijo energetsko varčnih bivališč,
ki povzročajo manj prometa in se v večji meri zanašajo na
obnovljive vire energije;
Upravljanje z vodnimi viri (površinska voda, podtalnica in
morska voda), ki temelji predvsem na preprečevanju, boljši rabi
tal, upravljanju s krizami (poplave, suše), osveščanju in
čezmejnem sodelovanju;
Ustvariti mrežo »Natura 2000«, zagotoviti celovito upravljanje z
obalnimi območji.
Ukrepi v varstvu arhitekture za posamezna območja in
spomenike;
Oblikovati kreativne prijeme za oživitev zanemarjene,
poškodovane in uničene kulturne didiščine;
Razširitev kulturnega življenja v EU v pogledu podpore razvoja
kulturnih lastnosti, nadgradnjo javnih območij ter oživitve
spominskih točk.
Razvoj kulture v pogledu socio-ekonomske uravnoteženosti.

Poglavitni okoljevarstveni cilji so zastavljeni v številnih zakonskih aktih Evropske unije,
s katerimi se urejajo različna področja varovanja okolja. Na področju vodnih virov tako, na
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primer, Direktiva 2000/60/ES določa, da morajo površinske vode in podtalnica do leta 2015
doseči vsaj dobro kakovostno raven. Pri vprašanju ozračja cela vrsta direktiv določa ustrezne
mejne vrednosti za poglavitna onesnaževala. Na področju porabe energije so v Direktivi
2001/77/ES določeni okvirni cilji za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, in sicer
naj bi se iz slednjih zagotovilo 22 % skupne porabe električne energije v Evropski uniji do leta
2010. Glede biotske raznovrstnosti je Konvencija o biotski raznovrstnosti iz Ria de Janeira
določila, da bi se do leta 2010 zaščitilo vsaj 10 % vseh izbranih ekološki območij na svetu.
V spodnji tabeli so navedena poglavitna določila Evropske unije s področja varovanja
okolja ter tudi postavljeni cilji.
Tabela 2-4 Skladnost z okoljevarstvenimi cilji, določenimi v poglavitnih
pravnih instrumentih Evropske unije
Okoljski vidik

Naslov pravnega akta

Direktiva 79/409/EGS o
ohranjanju divjih ptic

VAROVANJE
NARAVE IN
BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI

Direktiva 92/43/EGS o
ohranjanju
naravnih
habitatov
ter
prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrst.

Konvencija iz Ria de
Janeira
o
biotski
raznovrstnosti (1992)

Akcijski načrt EU

Cilji ali zahteve, ki jih postavljajo
zakonodaja/strategije/načrti/programi/politike
Države članice morajo ohraniti trenutne staleže
prostoživečih ptic, tako da ohranijo njihove habitate, da
se staleži ptic ohranijo na zadovoljivi ekološki in
znanstveni ravni. Velja za ptice, njihova jajca, gnezda in
habitate.
Omogoča določitev posebnih varstvenih območij (PVO).
Pripravljena je bila na osnovi Direktive o pticah.
Država članica mora sprejeti zakonske in upravne
ukrepe, da ohrani in ponovno vzpostavi naravne
habitate in prostoživeče vrste, tako da se v Skupnosti
ustrezno ohranijo.
Na tej osnovi se vzpostavi evropska ekološka mreža
»Natura 2000«. To mrežo sestavljajo posebna
varstvena območja, ki jih države članice določijo v
skladu z določili direktive in posebna varstvena
območja, ki jih vzpostavlja Direktiva 79/409/EGS o
ohranjanju divjih ptic.
Ključni dokument za sprejem direktive o celoviti presoji
vplivov na okolje. Konvencija v svojem 6. členu določa,
da mora vsaka podpisnica pripraviti nacionalne
strategije, načrte in programe za ohranjanje in trajnostno
rabo biotske raznovrstnosti.
Komisija je 22. maja 2006 objavila Sporočilo »Ustaviti
izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2010 in po njem«.
Obsežen del tega dokumenta predstavlja Akcijski načrt
Evropske unije za ohranitev biotske raznovrstnosti, v
katerem so predvideni specifični ukrepi za ustavitev
izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010.
Akcijski načrt Evropske unije predvideva konkretne
ukrepe in določa odgovornosti posameznih organov
Unije in držav članic. Dodatno še določa kazalce za
monitoring napredka v doseganju ciljev ter časovne
termine za ocenjevanja. Prav tako tudi določa, kaj je
treba narediti, da se ustavi izguba biotske raznovrstnosti
v Evropski uniji in se spoštujejo mednarodne prevzete
obveznosti za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti na
svetovni ravni. Z dokumentom se ustanavlja tudi
posvetovalni organ, ki zakonodajalcem pomaga bolje
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Evropska konvencija o
krajini z dne 20. 10. 2000

KRAJINA

Alpska konvencija z dne
7. novembra 1991

OBREMENITEV S
HRUPOM

Direktiva
Sveta
2002/49/ES
o
ocenjevanju in upravljanju
okoljskega hrupa

RAVNANJE Z
ODPADKI

Direktiva
75/442/EGS
Sveta o odpadkih

uporabiti obstoječe informacije.
Vse države članice morajo poskrbeti za osveščanje
civilne družbe, zasebnih organizacij in organov javne
uprave o vrednosti krajin; skrbeti za usposabljanje in
izobraževanje na področju poznavanja in posredovanja
v krajinah; popisati in ovrednotiti svoje krajine na
celotnem državnem ozemlju; določiti cilje krajinske
kakovosti za izbrane in ovrednotene krajine po javnem
posvetu; pripraviti ukrepe za ohranjanje in upravljanje
oziroma načrtovanje krajin.
Konvencijo je podpisalo sedem držav Alpskega loka
(Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, bivša Jugoslavija nato Slovenija, Lihtenštajn, Švica) in Evropska
skupnost. Z dodatnim protokolom se je omogočil
pristop Kneževine Monako. Vstopila je v veljavo 9.
marca 1995. Izvaja se prek protokolov na dvanajstih
področjih (Ohranjanje narave in zaščita krajine, Gorske
kmetije, Prostorsko planiranje in trajnostni razvoj,
Visokogorski gozdovi, Turizem, Energetika, Varstvo tal,
Promet, Prebivalstvo in kultura, Vodno gospodarstvo,
Ohranjanje kakovosti zraka, Gospodarno ravnanje z
odpadki). Pri vseh protokolih se predvideva udeležba
lokalnih ustanov, mednarodno sodelovanje ter
raziskave, monitoring, usposabljanje in informiranje.
Določa skupni pristop držav članic, da bi preprečile ali
zmanjšale hrup na osnovi prioritet, med katere spadajo
škodljivi učinki izpostavljenosti okoljskemu hrupu na
območjih stavb, v javnih parkih in na drugih tihih
območjih.
ureja ravnanje, odstranjevanje in recikliranje odpadkov.
Direktiva določa, da mora vsaka država članica sprejeti
ustrezne ukrepe, da spodbudi:
a) preprečevanje ali zmanjšanje proizvodnje in
škodljivosti
odpadkov,
tako
da:
razvija
čiste
tehnologije;
- nadgrajuje tehnološke rešitve in predstavlja na trgu
izdelke, ki sploh ne ali v manjši meri prispevajo h količini
oziroma škodljivosti odpadkov ter nevarnostim
onesnaženja;
- razvija ustrezne tehnološke rešitve za odstranitev
nevarnih snovi v odpadkih, ki so namenjeni recikliranju;
b) uporabi odpadke z recikliranjem, ponovno uporabo
oziroma katero koli dejavnostjo, katere namen je
pridobiti sekundarne surovine; uporabiti odpadke kot vir
energije.
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Direktiva
94/62/ES
Evropskega parlamenta
in Sveta, z dne 20.
decembra
1994,
o
embalaži
in
odpadni
embalaži ter Direktiva
2004/12/ES o spremembi
Direktive 94/62/ES o
embalaži
in
odpadni
embalaži

Sporočilo Komisije, z dne
21. decembra 2005 z
naslovom:
»Razviti
trajnostno rabo virov Tematska strategija za
zmanjšanje in recikliranje
odpadkov« [COM (2005)
666

Predvideva ukrepe, katerih prvi namen je preprečevati
proizvodnjo odpadne embalaže, spremljajo pa jih ukrepi
za ponovno uporabo embalaže, recikliranje in izrabo
odpadne embalaže in, posledično, zmanjšano potrebo
po odstranjevanju takšnih odpadkov. Določa ustrezne
ciljne vrednosti, ki jih je treba doseči do leta 2008

Določa smernice za delovanje Evropske unije in opisuje
sredstva, s katerimi se lahko izboljša ravnanje z
odpadki. Namen strategije je zmanjšati negativne
okoljske vplive, ki jih odpadki povzročijo v svoji
življenjski dobi, in sicer od proizvodnje do
odstranjevanja vse do recikliranja. S takšnim pristopom
se odpadki ne štejejo le za vir onesnaženja, ki ga je
treba zmanjšati, temveč tudi kot potencialni vir, ki ga je
treba izkoristiti. Ostajajo še v veljavi cilji evropske
zakonodaje, ki so se določili pred sprejetjem te
strategije.

VARSTVO TAL

Sporočilo Komisije, z dne
16. aprila 2002 Svetu,
Evropskemu parlamentu,
Ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij:
Na poti do tematske
strategije za zaščito tal
[COM(2002) 179

Predstavlja prvi korak k oblikovanju evropske politike za
zaščito tal in sprejetju previdnostnega pristopa, ki temelji
na tem, da se prepreči degradacija tal ter se varstvo tal
vključi v različne politike, da bi se ustavili sedanji procesi
degradacije in se varstvo zagotovilo v prihodnosti.
Predvideva:
neposredne pobude v okoljskih politikah
vključitev v druge politike
monitoring stanja tal
priprava novih dejavnosti za prihodnost na osnovi
rezultatov monitoringa

VODA

Direktiva 91/271/EGS o
čiščenju
komunalne
odpadne vode

Namen direktive je zmanjšati onesnaženost vode z
organskimi snovmi.

Direktiva
o
(91/676/EGS)

Predpisuje, da se določijo ranljiva območja oziroma
območja, v katerih se pojavlja podtalnica s koncentracijo
nitratov, ki presega 50 mg/l.

nitratih

Direktiva 60/2000/ES o
določitvi okvira za ukrepe
Skupnosti na področju
vodne politike
Direktiva
2006/7/ES
Evropskega parlamenta
in Sveta, z dne 15.
februarja
2006
o
upravljanju
kakovosti
kopalnih
voda
in
razveljavitvi
Direktive
76/160/EGS

Ta direktiva dejansko ničesar ne predpisuje. Vsaka
država članica mora doseči »dobro ekološko stanje«
notranjih vodnih teles do leta 2015. Okoljska agencija
prejme pristojnosti za načrtovanje kot uprave za porečja.

Predpisuje določila na področju:
a) monitoringa in klasifikacije kakovosti kopalnih voda;
b) upravljanja kakovosti kopalnih voda;
c) obveščanja javnosti o kakovosti kopalnih voda.
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PODNEBNE
SPREMEMBE

ZRAK

Direktiva Flood protection
Direktiva Marine Strategy

Obe direktivi sta v obravnavi

Odločba
Sveta
2002/358/ES, z dne 25.
aprila 2002, o odobritvi
Kjotskega protokola k
Okvirni
konvenciji
Združenih narodov o
spremembi podnebja v
imenu
Evropske
skupnosti in skupnega
izpolnjevanja iz njega
izhajajočih obveznosti.

Gre za emisije šestih toplogrednih plinov:
ogljikov dioksid (CO2),
metan (CH4),
dušikov suboksid (N2O),
delno fluorirani ogljikovodiki (HFC),
popolnoma fluorirani ogljikovodiki (PFC),
žveplov heksafluorid (SF6).
V obdobju od leta 2008 do leta 2012 morajo države
članice (EU 15) skupaj zmanjšati emisije toplogrednih
plinov za 8 %.

Odločba št. 280/2004/ES
Evropskega parlamenta
in Sveta, z dne 11.
februarja
2004,
o
mehanizmu
za
spremljanje
emisij
toplogrednih plinov v
Skupnosti in o izvajanju
Kjotskega protokola

Vzpostavlja
mehanizem
za:
a) monitoring vseh emisij, ki nastanejo zaradi človekovih
dejavnosti, in krajev absorpcije toplogrednih plinov;
b) ocenjevanje doseženega napredka pri izpolnjevanju
sprejetih obveznosti glede virov emisij in krajev
absorpcije;
c) izvajanja konvencije UNFCCC in Kjotskega protokola
na področju nacionalnih programov, inventarizacije
toplogrednih plinov, nacionalnih sistemov in registrov
Skupnosti in držav članic ter postopke, ki jih v ta namen
predvideva
Kjotski
protokol;
d) zagotavljanje, da Skupnost in njene države članice
tajništvu UNFCCC pošiljale sveže, popolne, natančne,
dosledne, primerljive in transparentne podatke.

Sporočilo Komisije, z dne
9. februarja 2005, »Dobiti
boj
proti
podnebnim
spremembam«
[COM(2005) 35 - Uradni
list C 125, z dne 21. maja
2005].

Temelji na izvajanju obstoječih politik, pripravljanju novih
ukrepov, usklajenih z drugimi evropskimi politikami,
krepitvi raziskav in mednarodnega sodelovanje ter
osveščanju državljanov.

Bela knjiga o evropski
prometni politiki za l.
2010 (Of.J.C. 043 E,
19.2.2004

Predlaga, da se gospodarski razvoj in povpraševanje
zahtevne družbe z vidika kakovosti in varnosti uskladita
tako, da se do leta 2010 razvijejo sodobne in sonaravne
oblike prometa ter se vzpostavi ravnovesje med
prevoznimi sredstvi, se spodbudita uporaba železnic in
pomorski in rečni prevoz ter se vzpostavi nadzor nad
rastjo letalskega prevoza.

Direktiva 1996/62/ES o
ovrednotenju
in
upravljanju.
kakovosti
zunanjega zraka
Direktiva
Sveta
30/1999/ES o mejnih
vrednostih
snovi
za
kakovost zraka
Direktiva 2001/81/ES
(Direktiva NEC)

Določa obvezujoče standarde kakovosti zraka ter mejne
vrednosti in splošne smernice za količino žveplovega in
dušikovega dioksida ter delce in svinec v ozračju.
Določa mejne vrednosti za koncentracijo žveplovega
dioksida, dušikovega dioksida, delce in svinec v ozračju.
Določa, da se omejijo emisije onesnaževal, ki
povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, ter predhodnikov
ozona, tako da se vzpostavi sistem nacionalnih mejnih
vrednosti (zgornjih meja) za emisije žveplovega dioksida
(SO2), dušikove okside (NOx), hlapne organske spojine
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(HOS) in amonijak (NH3). Vsaka država članica mora
do leta 2010 zmanjšati letne emisije navedenih
onesnaževal pod najvišjo mejo, ki jo dovoljuje direktiva.
Sporočilo Komisije [KOM
(97)
599
končno]
»Energija za prihodnost:
obnovljivi viri energije«
Bela knjiga za strategijo
in akcijski načrt Skupnosti

ENERGIJA

Direktiva 2001/77/ES o
spodbujanju proizvodnje
električne energije iz
obnovljivih virov energije
na notranjem trgu z
električno energijo
Sporočilo
[COM(2000)
247 končno] Komisije
Svetu,
Evropskemu
parlamentu, Ekonomskosocialnemu odboru in
Odboru regij.
Akcijski načrt za večjo
energetsko učinkovitost v
Evropski skupnosti

Določa cilje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov,
ki bi do leta 2010 morala doseči 12 % delež skupne
notranje bruto porabe na ravni Evropske unije.

Določa okvirne cilje za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov, ki bi do leta 2010 morala doseči 22 %
delež skupne porabe električne energije na ravni
Evropske unije.
Določa različne cilje na nacionalnih ravneh.

Določa politike in ukrepe za izboljšanje energetske
učinkovitosti.

Direktiva 1996/62/ES o
kakovosti in upravljanju
zunanjega zraka

ZDRAVJE LJUDI

Uredba
(ES)
št.
1830/2003
Evropskega
parlamenta in Sveta z
dne 22. septembra 2003
o
sledljivosti
in
označevanju
gensko
spremenjenih organizmov
ter sledljivosti živil in
krme, proizvedenih iz
gensko
spremenjenih
organizmov,
ter
o
spremembi
Direktive
2001/18/ES.
Direktiva Sveta 98/83/ES
z dne 3. novembra 1998o
kakovosti
vode,
namenjene za prehrano
ljudi

Določa osnovna načela za skupno strategijo za
določitev ciljev za kakovost zunanjega zraka, da bi se
odpravili, preprečili ali zmanjšali škodljivi učinki za
zdravje ljudi in za okolje, da bi se ocenila kakovost
zunanjega zraka v državah članicah, da bi se javnost
obvestila tudi z uporabo alarmnih mejnih vrednosti, ter bi
se izboljšala kakovost zraka, če ni zadovoljiva.
Zagotavlja
sledljivost
in
označevanje
gensko
spremenjenih organizmov in izdelkov, proizvedenih iz
gensko spremenjenih organizmov vzdolž celotne
prehrambene
verige.
S
sledljivostjo
gensko
spremenjenih organizmov so omogočeni nadzor in
preverjanje navedb na etiketah, spremljanje učinkov na
okolje in umik gensko spremenjenih organizmov, ki so
lahko nevarni za zdravje ljudi in živali.

Določa bistvene kvalitativne kriterije, ki jih morajo
izpolnjevati vode, namenjene za prehrano ljudi.
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KULTURNA
DEDIŠČINA

Evropska konvencija o
varstvu
arheološke
dediščine (spremenjena)
(Malteška konvencija)

Konvencija se nanaša na prepoznavanje arheološke
dediščine in varstvene ukrepe celostno varstvo
arheološke dediščine, financiranje raziskovanja in
ohranjanja, zbiranje in širjenje znanstvenih informacij,
ozaveščanje javnosti, preprečevanje nezakonitega
prometa, medsebojno strokovno in znanstveno pomoč
in nadzor. Konvencija opredeljuje tudi povezavo med
ohranjanjem arheološke dediščine in prostorskim
načrtovanjem.

Konvencija o varstvu
stavbne dediščine Evrope
(Granadska konvencija)

Konvencija opredeljuje pomen pojma stavbne dediščine,
prepoznavanje nepremičnin, ki jih je treba varovati,
zakonske postopke varovanja, dopolnilne ukrepe,
kazenske ukrepe, politiko varstva stavbne dediščine,
sodelovanje
in
združevanje,
obveščanje
in
usposabljanje ter evropsko usklajevanje politik varstva.
Utrjuje koncept celostnega varstva stavbne dediščine.

Konvencija o varstvu
svetovne
kulturne
in
naravne dediščine

Cilj konvencije je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in
prenašati kulturno in naravno dediščino svetovnega
pomena bodočim rodovom. Konvencija opredeljuje
pojem kulturne in naravne dediščine, nacionalno in
mednarodno varstvo kulturne in naravne dediščine,
sklad za varstvo, pogoje in oblike mednarodne pomoči,
izobraževalne programe.

Resolucije in deklaracije
Sveta Evrope sprejete na
Ministrskih konferencah
ter
resolucije
in
priporočila Sveta Evrope Odbora ministrov

Gre za različne resolucije, ki govorijo na primer o
promociji stavbne dediščine v socialno-kulturnem okolju
in kot dejavnikom kvalitetnejšega življenja, o prioritetah
projekta "Pan-Evropska kulturna dediščina", itd.

V splošnem strategija tega programa povzema številne okoljevarstvene cilje,
določene na ravni Skupnosti. Kot smo že navedli, so v okviru Prednostne naloge 1 predvideni
specifični ukrepi za zaščito biotske raznovrstnosti, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in
varovanje okolja pred nevarnostmi, ki pa so v skladu z določili na področju varovanja okolja in
zaščite tal. Tudi na področju vodnih in energetskih virov so predvideni ukrepi skladni s cilji
Skupnosti za zaščito in sanacijo voda ter upravljanje in proizvodnjo energetskih virov.
Strategija pa se ne ukvarja s področjem obremenitve s hrupom. S tem v zvezi je treba
pripomniti, da Uredba (ES) št. 1080/2006 ne predvideva ukrepov na tem področju. Tudi v tem
primeru bi vsekakor bilo primerno določiti ustrezne kriterije za izbiro oziroma nagrajevanje, na
osnovi katerih bi se lahko izbrali ukrepi in dejavnosti, ki ne povzročajo hrupa.
Naj spomnimo še, da je okoljski vidik treba vključiti v celoten program, kar pomeni, da
mora biti prisoten ne le v izključno okoljskih prioritetah, temveč mora zaznamovati tudi linije
ukrepanja iz ostalih prednostnih nalog, ki same po sebi niso izrecno okoljske narave, kot so,
na primer, podpora podjetjem ali ukrepi na področju turizma. V nasprotnem primeru lahko
namreč tvegamo, da prezremo določene obremenitve naravnega okolja, ki so posledica
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predvidenih ukrepov. Bilo bi torej zaželeno, da se vsaj v okviru Prednostne naloge 2
predvidijo ustrezni kriteriji za nagrajevanje predlogov, ki spoštujejo načelo trajnosti, pa tudi
spodbujanje projektov, katerih neposredni namen je spremeniti tiste dejavnosti, ki negativno
vplivajo na okolje na regionalnih ravneh. Na ta način bi lahko pri izbiranju ukrepov lahko
posvetili večjo pozornost tistim projektom, v katerih se predvideni ustrezni mehanizmi za
inverzijo netrajnostnih trendov. Načelo varovanja okolja bi se na ta način porazdelilo med vse
programske dejavnosti in bi se izognili nevarnosti, da dobimo razdvojeno strategijo, ki po eni
strani skrbi za varovanje okolja in zaščito ozemlja, po drugi pa podpira proizvodne in socialne
dejavnosti.
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3 NACIONALNE IN DEŽELNE POLITIKE NA
OKOLJSKEM PODROČJU
Da bi se lahko določila poglavitna okoljska vprašanja in z njimi povezani trajnostni cilji,
smo analizi kritičnih točk, ki izhajajo iz presoje o stanju okolja na programskem območju,
dodali še analizo poglavitnih deželnih politik na okoljskem področju.
Na ta način smo lahko izpostavili določene težave, ki jih statistični podatki po svoji
naravi niso mogli izpostaviti. Vsekakor pa je treba tudi poudariti, da analiza dokumentov ni
izčrpna, temveč je le eden izmed virov, ki smo jih obravnavali pri določanju poglavitnih
okoljskih vprašanj.
Ker smo skušali to poročilo omejiti, nismo analizirali posameznih načrtov za
posamezne okoljske elemente, temveč le dokumente, v katerih so povzete poglavitne
okoljske kritične točke na zadevnem območju in, na osnovi le-teh, podani splošni cilji varstva
okolja za prihodnost.
V primeru italijanskih dežel smo večinoma pregledali naslednje vire:
−

Deželne strateške programske dokumente za obdobje 2007-2013, ki vsebujejo
poglavje, posvečeno okoljskim vprašanjem;

−

Vladne programe za obdobje 2005-2010, ki zadevajo okolje.

Dodatna navodila je podala tudi skupina strokovnjakov, ki je nudila pomoč avtorjem
študije.

Furlanija Julijska krajina
Iz analize dokumentov lahko izpostavimo naslednje strateške cilje na področju okolja
za Deželo Furlanija Julijska krajina:
−

Zagotoviti visoko raven varstva okolja;

−

Ločiti okoljsko obremenjenost od gospodarske rasti;

−

Sprejeti naslednja temeljna načela: »kdor onesnažuje plača«, načelo previdnosti,
preventivnega delovanja in zmanjšanja onesnaženja pri viru;

−

Sprejeti metodo programiranja (sektorski načrti), ki daje prednost energijskim
virom, vodi, odpadkom, pridobivanju naravnih surovin, prometu in onesnaženju,
ter elektromagnetnemu sevanju,
urbanističnemu načrtovanju;

−

hidrogeološki

varnosti,

pokrajini

in

Preiti na prostovoljne dogovore in izpogajane načrte;
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−

Preseči pristop »v nujnosti«;

−

Spodbujati zmanjšanje vpliva človekovih dejavnosti (gospodarskih in drugih) na
okolje;

−

Spodbujati pridobitev okoljskih potrdil;

−

Spodbujati biotsko raznovrstnost;

−

Podpreti ekološke in trajnostne programe, proizvode in prakse;

−

Vlagati v preprečevanje (civilna prevencija oziroma zaščita).

Veneto
Za Deželo Veneto je bilo mogoče zaslediti naslednje cilje glede zaščite in upravljanja
okolja (v oklepajih so navedeni samo nekateri primeri dejavnosti, ki se lahko spodbujajo, da bi
se dosegli ustrezni cilji):
−

Uvesti ukrepe za doseganje trajnostnega razvoja (na primer: uvedba okoljskih
certifikatov in okoljskega usposabljanja za širitev čistih postopkov);

−

Poseči na virih in tako zmanjšati onesnaženost ozračja (kontrola in zmanjšanje
onesnaženosti ozračja, monitoring kakovosti zraka, spodbujanje proizvajanja
energije iz obnovljivih virov, itd.)

−

Zmanjšati količino in nevarnost odpadkov (utrditi integrirane sisteme za
odstranjevanje odpadkov, ki prispevajo k pridobivanju energije; podpirati uporabo
goriva, pridobljenega iz odpadkov; spodbujati in razvijati daljinsko ogrevanje);

−

Varovati tla in podtalje (spodbujati varnost vodotokov, obal in obalnih konstrukcij,
zaščito pred nevarnostjo plazov in snežnih plazov, itd.);

−

Predvideti in preprečiti nevarnosti;

−

Ščititi in sanirati vode;

−

Spodbujati in pospeševati reorganizacijo »celovitih vodnih služb«, podjetij za
upravljanje pitne in odpadne vode ter sprejeti področne načrte;

−

Izvesti ukrepe za varstvo okolja v beneški laguni in v njenem vodonosnem
bazenu ter ukrepe za sanacijo onesnaženosti, predvidene v Splošnem načrtu iz
leta 2000;

−

Zavarovati in sanirati območje Porto Marghera;

−

Spodbujati zaščito in ovrednotenje gradbene kulturne dediščine s krajinsko
vrednostjo;
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−

Racionalizirati in izboljšati deželne ukrepe s sodelovanjem zasebnih subjektov v
sektorju javnih del.

Emilia Romagna
Z analizo dokumentov Dežele Emilia Romagna smo lahko razjasnili določena posebej
pereča okoljska vprašanja (usedanje, erozija obale in onesnaženost ozračja), za vsako od
katerih je dežela predvidela vrsto korektivnih ukrepov.
Pojav usedanja je bistveno spremenil pogoje za odtekanje rek, s čimer se je
povečala hidrološka nevarnost, zmanjšala učinkovitost naprav za odvodnjavanje, različno
usedanje zgradb ter pospešeno usedanje obalnega pasu in povečana poplavnost obalnih in
notranjih predelov. Predvidene dejavnosti za preprečevanje tega pojava so:
−

Vzpostavitev deželne mreže za nadzor usedanja (že v napredni fazi);

−

Politikam ureditve infrastrukture in ponudbe dodati tudi politiko za varovanje
vodnih virov in usklajevanje dejavnosti za konkretno izvedbo ukrepov za večjo
učinkovitost komunalnega omrežja in namakalnega omrežja, izboljšati namakalne
sisteme, razširiti sistemi za zmanjšanje porabe vode na gospodinjstva ter
zagotoviti recikliranje vode v industriji.

Glede vprašanja obalne erozije se predvidevajo naslednje dejavnosti:
−

Popraviti močno zmanjšanje naplavljanja trdih snovi v rekah in uvesti ukrepe za
napolnitev rečnih strug, ki so bile izkopane;

−

Omejiti in obvladovati izgradnjo in urbanizacijo obalnega pasu, predvsem kar
zadeva izgradnjo obalnih struktur v morju;

−

Na novo vzpostaviti naravne obrambne mehanizme in na sistematičen način
ukrepati za ohranitev in ponovno izgradnjo peščenih obal v njihovi prejšnji širini;

−

Ohraniti in vzpostaviti neprekinjene obalne peščine, predvsem na območjih,
izpostavljenim morskim prelivom.

Da bi rešili problem onesnaženja urbanega okolja in povečanih emisij nekaterih
toplogrednih plinov iz avtomobilskega prometa, bi bilo treba:
−

Dati večji poudarek znanju, analizam okolja in sistemom za monitoring emisij;

−

Skušati dodatno zmanjšati emisije onesnaževal v ozračje s sistematsko uporabo
najboljših razpoložljivih tehnologij in izboljšanjem proizvodnih procesov;

−

Razviti in izboljšati učinkovitost in konkurenčnost javnega mestnega prevoza z
uporabo okolju bolj prijaznih prevoznih sredstev;

−

Izvajati načrte za upravljanje s kakovostjo zraka na občinski in širši ravni ter
načrte za mestni promet, da bi se določile prednostne naloge, in sicer izgraditi
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otoke za pešce in kolesarske poti, spodbujati javni prevoz in uporabo vozil z
nizkim vplivom na okolje, spodbujati varčevanje z energijo prek rednih pregledov
učinkovitosti naprav in uporabo okolju bolj prijaznih goriv.
Slovenija
Analiza dokumentov nacionalne politike za področje Republike Slovenije je bila za
področje okolja izvedena predvsem na podlagi temeljnega dokumenta, ki ga je državni zbor
sprejel 24. 11. 2005. To je Resolucija o nacionalnemu programu varstva okolja 2005-2012
ReNPVO, Uradni list RS št. 2/2006. Dokument predstavlja sistemsko ureditev smernic za
okoljsko politiko, ki jih mora Vlada Republike Slovenije spoštovati tudi v skladu z direktivami in
drugimi predpisi pristojnih organov Evropske unije. Dokument vsebuje poenotene analize in
opis dejavnosti za celotno nacionalno ozemlje. Avtorji študije zato niso imeli na voljo
predstavitve tipičnih težav na tistem delu slovenskega ozemlja, ki spada v program
sodelovanja. Ker pa nismo imeli na voljo nobenega dokumenta, ki bi bil bolj lokalnega
značaja, smo poglavitna vprašanja detajlno izpostavili v posvetovanju z odborom
strokovnjakov (gl. 1. poglavje o metodologiji).
ReNPVO v bistvu razlikuje med specifičnimi cilji posameznih sklopov ukrepov in
splošnimi cilji. Med splošnimi cilji naj navedemo naslednje:
−

Zmanjšati emisije toplogrednih plinov, tako da se stabilizira njihova koncentracija
v zraku in zmanjša proizvodnja snovi, ki uničujejo ozonsko plast.

−

Varovati in ohranjati naravne ekosisteme, da bi se ustavilo izgubljanje biotske
raznovrstnosti, genske raznolikosti in uničevanje tal.

−

Prispevati k izboljšanju življenjskih pogojev in dobrega počutja prebivalstva, z
zaščito okolja pred nevarnostmi onesnaženja, podpiranjem trajnostnega razvoja
urbanih okolij in zaščito podzemnih in površinskih voda.

−

Zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki in spodbujati uporabo alternativnih virov,
da bi se uvedle trajnostne oblike potrošnje in proizvodnje.

Panožni cilji so veliko bolj podrobni in kompleksni, zato jih je težko povzeti v nekaj
vrsticah. V priloženi tabeli (povzetek Priloge 1 ReNPVO) so predstavljeni posamezni programi
in predvidene dejavnosti na različnih področjih delovanja. ReNPVO določa za vsak navedeni
program specifične cilje, predstavljene tako geografsko kot časovno. Na področju podnebnih
sprememb so, na primer, prikazani cilji, ki se nanašajo na zmanjšanje toplogrednih plinov in
porabe energije v gospodinjstvih ter javnih prostorih, ter določiti minimalne deleže tako, kakor
so določeni na področju biogoriv, obnovljivih virov in kogeneracije. Na področju ozona so
določeni specifični časovni termini za odpravo snovi, ki uničujejo ozonsko plast. Za področja
zaščitenih območij in biotske raznovrstnosti so določeni specifični cilji za skupno upravljanje
teh vprašanj ter posebni ukrepi za zaščito ogroženih vrst in ponovno vzpostavitev izgubljenih
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naravnih vrednot. Poseben program je namenjen varovanju gozdov. Na področju tal
predvideva program predvsem popis onesnaženih območij (do leta 2008). Glede voda
program predlaga, da se v kratkem pripravi podroben program za upravljanje z vodami ter se
do leta 2015 doseže »dobro« stanje kakovosti voda. Program je dobro izdelan tudi na
področju zraka, kjer so predvidevanja predstavljena po posameznih onesnaževalih in po
profilu vira onesnaževanja. Ob koncu se obravnavajo še vprašanja hrupa, elektromagnetnega
onesnaženja in raznih kategorij odpadkov.
Tabela 3-1 Povzetek Priloge 1 in slovenskega ReNPVO s predstavitvijo
dejavnosti na različnih področjih
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 2012
Podnebne
spremembe

Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2012 (julij
2003)
Državni načrt Republike Slovenije o razdelitvi pravic do emisije
toplogrednih plinov za obdobje 2005-2007 (maj 2004)
Operativni program ravnanja s haloni (julij 2003)

Stratosferski ozon
Operativni program ravnanja s CFC
Nacionalni program varstva narave
Narava in biotska
raznovrstnost

Tla

Kakovost življenja
Varstvo voda

Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji
Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov
Državni program Forest Focus
Pregled stanja onesnaženosti tal in vzpostavitev
monitoringa
Gensko spremenjeni organizmi
Mednarodna trgovina z gensko spremenjenimi organizmi
Sledljivost in detekcija GSO
Zagotavljanje soobstoja konvencionalnih, gensko
spremenjenih in ekoloških pridelkov
Strategija prostorskega razvoja
Zakon o vodah (Ur.l.RS 57/02)
Nacionalni program upravljanje z vodami
Operativni program za varstvo voda pred
onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje (april,
2004)
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda
Operativni programi za zmanjšanje onesnaženja
površinskih voda z nevarnimi snovmi:
Operativni program zmanjševanja onesnaženja z
živim srebrom iz razpršenih virov
Operativni program zmanjševanja onesnaženja z
nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov
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Operativni programi zmanjševanja onesnaževanja
površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi
Operativni program oskrbe s pitno vodo
Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe
pesticidov
Varstvo voda, določenih za zahtevano kakovost voda,
da se omogoči življenje rib
Varstvo voda, določenih za zahtevano kakovost voda,
da se omogoči življenje in rast morskih školjk in morskih
polžev
Varstvo območij kopalnih voda
Varstvo voda na vodovarstvenih območjih
Poročilo o izvajanju vodne direktive (marec 2005)
Program varstva morja
Posodobitev in prilagoditev hidroekološkega monitoringa
ter izboljšanje napovedovanja ekstremnih hidroloških
pojavov
Upravljanje z
vodami

Program za zmanjšanje posledic hidroloških suš
Načrt upravljanja območij ogroženih zaradi poplav v
smislu uvajanja Evropskih najboljših praks za
zmanjševanje poplavne ogroženosti

Raba vode

Operativni program vodooskrbe
Uvajanje ekonomske cene vode
Operativni program za varstvo kakovosti zraka (vključno no s
programom državnega monitoringa kakovosti zraka)
Operativni program zmanjšanja emisij v zrak
Operativni program emisij v zrak iz velikih kurilnih naprav (april 2004)

Zrak

Kemikalije
Vzpostavitev sistema ravnanja s kemikalijami
(REACH)
Nacionalni izvedbeni načrt za upravljanje z obstojnimi organskimi
onesnaževali
Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2012
Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij
onesnaževalnega zunanjega zraka
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Hrup

Operativni program varstva pred hrupom
(karte obremenjenosti s hrupom in načrti ukrepov za
zmanjšanje hrupa)
Elektormagnetno sevanje
Urbano okolje

Odpadki in
industrijsko
onesnaženje
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem
zmanjšanja odloženih biorazgradljivih odpadkov (april,
2004)
Operativni program ravnanja z nevarnimi odpadki
Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov
Operativni program ravnanja z embalažo (2002)
Operativni program ravnanja z odpadnimi olji
Operativni program ravnanja z baterijami in akumulatorji (2003)
Odpadki
Operativni program ravnanja s PCB/PCT (2003)
Operativni program zmanjševanja in preprečitve
obremenjevanja okolja za proizvodnjo titanijevega dioksida
Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki (vključno z odpadki,
ki vsebujejo azbest)
Program ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
Program ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi
gumami
Program ravnanja z odpadno električno in
elektronsko opremo

Industrijsko
onesnaženje

Program uvajanja najboljših razpoložljivih tehnologij
(BAT) v industrijske obrate
Program zmanjševanja tveganja za okolje zaradi
večjih nesreč z nevarnimi snovmi

Temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostroru predstavlja Strategija
prostorskega razvoja Slovenije, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 18. junija
2004. T.i. strateški prostorski akt je bil objavljen v uradnem listu Republike Slovenije, št.
76/2004 ter velja od 20. julija 2004 dalje. Sam dokument podaja okvir z aprostorski razvoj na
celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa
zasnovo urejanja prostor, njegovo rabo in varstvo. Prostorska strategija podaja splošna
izhodišča in značilnosti slovenskega prostora, na osnovi katerih so določeni cilji prosttorskega
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razvoja Slovenije. Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije
opredeljuje zasnovo bodočega prostroskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo
doseganje. Prioritete v zasnovi so: enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostorr,
policentrični urbani sistem in regionalni prostroski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen
razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega
omrežja, ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja,
krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski
razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi. V nadaljevanju navajam povzetek
programov, za izvajanje prostorske strategije.

Na področju razvoja poselitve se predlagajo predvsem programe za:
– razvoj mest in njihovih širših mestnih območij ter drugih naselij s poudarkom na

urejanju in
načrtovanju prometa, stanovanjskih območij, gospodarskih con in podobno,
– intenziviranje rabe urbanih površin z usmerjanjem rabe na premalo izkoriščena
zazidana, opuščena ali nezazidana, a za gradnjo predvidena zemljišča,
– načrtovanje javnih prostorov v naseljih teroblikovanje zelenih sistemov in njihove
javne funkcije,
– sanacijo degradiranih urbanih območij, kot so stanovanjska, industrijska in druga
podobna območja,
– celostno ohranjanje naselij s poudarkom na revitalizaciji in rehabilitaciji varovanih
naselbinskih območij,
– celostno prenovo historičnih naselbinskih jeder,
– razvoj energetsko varčnih objektov,
– razvoj novih oblik učinkovitega pridobivanja, distribucije in upravljanja z
energetskimi sistemi s povečevanjem rabe obnovljivih virov v naseljih,
– uporabo novih oblik informacijskih tehnologij pri zagotavljanju kvalitetnejših pogojev
za življenje v urbanem okolju,
– razvoj mest s posebnim poudarkom na prilagajanju prostorskim omejitvam in zaščiti
že ogroženih strnjeno poseljenih območij,
– spodbujanje razvoja mest in drugih naselij na območjih, kjer je zaradi ohranjanja
narave omejen njihov razvoj (npr. Notranjskem, Cerkljanskem, na Krasu).
Na področju prostorskega razvoja podeželja so nujni predvsem programi za:
– medsebojno funkcijsko povezovanje podeželskih in urbanih območij,
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– prenovo podeželskih naselij s poudarkom na zagotavljanju potrebnih urbanih funkcij
in infrastrukturne opremljenosti, kmetijskega prostora za doseganje potrebne konkurenčnosti
kmetijstva ob upoštevanju prepoznavnih značilnosti krajine, biotske raznovrstnosti in
naravnih vrednot,
– vključevanje in celostno obravnavo kulturne dediščine kot razvojnega dejavnika na
podeželju,
– zagotavljanje ustreznih prostorskih in gospodarskih pogojev za razvoj turizma na
podeželju,
– integralno načrtovanje prostorskega razvoja v posebnih varstvenih območjih in
zavarovanih
območjih narave, kulturne dediščine in naravnih virov,
– integralno načrtovanje prostorskega razvoja v območjih nacionalne prepoznavnosti,
– sanacijo razvrednotenih krajinskih območij,
– primeren prostorski razvoj podeželja v območjih prostorskih omejitev.
Nacionalni strateški referenčni okvir, potrjen na dopisni seji Vlade republike Slovenije,
dne 16.2.2007, ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše
konvergence ter tri operativne programe, predstavlja osnovo za črpanje sredstev in
posledično reševanje ključnih problematik na območju Republike Slovenije. Z analizo
dokumenta je bilo mogoče zaslediti glavni cilj na področju okolja: zagotoviti pogoje za rast z
zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju
kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi

Na osnovi analize prioritetnih področij bo posebna pozornost dana celovitemu in
trajnostno naravnanemu upravljanju s pomembnimi elementi okolja, predvsem voda, zraka,
tal ter narave in v tem okviru področjem, identificiranim v nacionalnih operativnih programih in
celovitih načrtih upravljanja skladno s cilji, ki jih določa zakonodaja ES. Ta področja so
predvsem :
- Ravnanje s komunalnimi odpadki

- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
- Oskrba s pitno vodo
- Zmanjševanje škodljivega delovanja voda
- Trajnostna energija.
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Na področju kulturne dediščine pa moramo izpostaviti Resolucijo o nacionalnem
programu za kulturo 2004-2007. Cilji na področju varstva kulturne dediščine so:Zagotovitev
ustreznih pogojev za varovanje in hranjenje nacionalne kulturne dediščine, razvijanje
strokovno, organizacijsko in informacijsko učinkovite javne službe ter skrb za raziskovalno
infrastrukturo. Zagotoviti dostopnost celovitih informacij o kulturni dediščini. Zagotavljanje
pogojev za učinkovito izvajanje javne arhivske službe in ustrezno varstvo arhivskega gradiva.
Vključevanje kulturne dediščine v sodobno življenje in razvoj, izboljšanje dostopnosti
dediščine in povečanje njenega identifikacijskega in vzgojnega potenciala. Zagotoviti
dediščini vlogo dejavnika v gospodarskem razvoju ter vlogo spodbujevalca trajnostnega
razvoja in kakovosti življenja. Povečati vključenost Slovenije v mednarodni prostor s pomočjo
kulturne dediščine. Izboljšanje dostopnosti do podatkov o arhivskih fondih in zbirkah, ki jih
hranijo slovenski javni arhivi, za različne kategorije uporabnikov.
Analizirali smo tudi druge dokumentie nacionalne politike za področje Republike
Slovenije, kot so: Strategija biotske raznovrstnosti v Sloveniji, Nacionalni program za kulturo
(Ur.l.RS št. 28/04), Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, Operativni
program doseganja zgornjih emisij onasneževanja zunanjega zraka, Operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2008 (MOP, oktober 2004),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS št. 55/03) in Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS
št. 33/07).
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4 STANJE OKOLJA NA PROGRAMSKEM
OBMOČJU
4.1

Zrak in klimatske spremembe

4.1.1 Prekoračitev mejnih vrednosti za kakovost zraka
Direktiva 1999/3 0/ES Sveta, z dne 22. aprila 1999, o mejnih vrednostih žveplovega
dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v
zunanjem zraku, določa, da se, v interesu varovanja človeškega zdravja,
koncentracija PM10 v višini 50μg/m3 ne sme prekoračiti več kot 35-krat na leto.
2002/3/Direktiva 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja
2002 o ozonu v zunanjem zraku določa, da se zaradi varovanja človekovega
zdravja do leta 2010 koncentracija ozona v višini 120 μg/m3, izračunana na osnovi
povprečni vrednosti, zabeleženih v največ osmih urah na dan, ne sme prekoračiti
več kot 25-krat na leto, in sicer kot povprečje na obdobje treh let.
V prilogi 1 so navedene postaje za monitoriring, na katerih se merijo
koncentracije PM10 in ozona v ozračju na programskem območju.
Kazalec za PM10, ki ga prikazuje slika 4-1 je število dni, v katerih je dnevna
povprečna koncentracija PM10 presegla mejno vrednost 50μg/m3, pri čemer se
upoštevajo samo merilne postaje iz Priloge 1 ter vse (podeželske, urbane,
primestne in obcestne) postaje, na katerih so zabeležene veljavne dnevne
vrednosti več kot 274 dni na leto (75 % pokritost).
Najbolj kritične situacije na programskem območju so se ugotovile v deželi
Veneto, v mestu Ferrara, v pokrajini Pordenone ter v Ljubljani, kjer so delci PM10
presegli kritično koncentracijo 50μg/m3 v več kot 50 dneh letno.
Na postaji monitoriranja v Novi Gorici so mejne vrednosti koncentracij
PM10 presegle kritično koncentracijo med 35 in 50 dnevi. Na ustreznem območju
v pokrajinah Gorica, Pordenone, Trst, in na vzhodnem delu pokrajine Ferrara se je
zabeležila relativno dobra situacija, saj so se mejne vrednosti presegle v obsegu
od 7 do 35 dni na leto. Najboljše stanje na celotnem programskem območju se je
zabeležilo v hribovitih predelih Videmske pokrajine, kjer so se kritične
koncentracije dosegle v obsegu od 0 do 7 dni letno.
Za ozon se je kot kazalec uporabilo število dni, v katerih je koncentracija
ozona presegla mejno vrednost 120μg/m3. Upoštevane so samo tiste postaje, na
katerih so se v letu 2004 zabeležile veljavne urne vrednosti več kot 6588 ur na leto
(75 % pokritost).
Ozon je produkt fotokemičnih reakcij med predhodniki – ogljikovodiki in
dušikovimi oksidi, katerih glavna vira sta promet in kemična industrija. Takšni
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pogoji se pojavljajo v Padski nižini, kjer ozon nastaja in ga veter nosi v okoliška
območja. Analiza situacije v letu 2004 nam kaže, da se je na celotnem
programskem območju mejna vrednost za ozon, v skladu z Direktivo 2002/3/CE
presegla v več kot 25 dneh na leto. Rahlo boljša situacija se je zabeležila na
območju Pokrajine Pordenone i, kjer so se mejne vrednosti presegle v obsegu od
15 do 25 dni v celotnem letu 2004.
Prisotnost dušikovega monoksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2) v
ozračju je treba pripisati predvsem procesom izgorevanja. Poglavitni vir dušikovih
oksidov sta prevozništvo (predvsem dizelski motorji) in toplotni obrati
(termoelektrarne in toplarne).
Slika 4-1 prikazuje letne emisije dušikovih dioksidov na programskem območju.
Slika 4-1 Letne emisije NOx na programskem območju

Flexibility areas: Območje, na podlagi klavzule fleksibilnosti
Eligible areas: Upravičeno območje
NOx ton/year (only NO2 for Slovenia – max value): NOx t/leto (samo NO2 za Slovenijo – maksimalna vrednost)

Vir: Podatki APAT, 2000; obdelava družba GRETA Associati ter Eionet-SI-Airnet, 2003

Največje količine dušikovih dioksidov se v emisijah najdejo v pokrajinah Padova in
Benetke, saj se gibljejo med 18.412 in 29.194 ton na leto.
V pokrajinah Ravenna, Rovigo, Treviso in Videm ter v Osrednjeslovenski statistični
regiji, so letne emisije občutne, saj se gibljejo med 8.290 in 18.411 tonami. Treba je poudariti,
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da se dušikovi oksidi izmerijo predvsem na območjih z visoko stopnjo človekovih dejavnosti
(koncentracija proizvodnih obratov, infrastrukturnih omrežij in velikih poseljenih središč).
Najboljša je situacija v Notranjsko-kraški statistični regiji, kjer letne emisije NO2 ne presegajo
2.000 ton.
Slika 4-2 prikazuje letne emisije dušikovih oksidov na programskem območju.
Dušikovi oksidi so posledica človekovih dejavnosti, in sicer predvsem iz prometa,
medtem ko je na industrijskih območjih občuten prispevek termoelektrarn in toplarn.
Slika 4-2 Letne emisije SOx na programskem območju

Flexibility areas: Območje, na podlagi klavzule fleksibilnosti
Eligible areas: Upravičeno območje
NOx ton/year (only NO2 for Slovenia – max value): NOx t/leto (samo NO2 za Slovenijo – maksimalna vrednost)

Vir: Podatki APAT, 2000; obdelava družba GRETA Associati ter Eionet-SI-Airnet, 2003

Opazimo lahko nenavadno proizvodnjo žveplovih oksidov (14.067- 90.541 ton) v
Pokrajini Rovigo, kar je verjetno posledica termoelektrarne družbe ENEL v Porto Tolle. H
količinam žveplovih oksidov (med 4.949 in 14.086 ton letno) pomembno prispevajo tudi
Osrednjeslovenska statistična regija ter pokrajina Gorica (kjer lje lokalizirana termoelektrarna
v Tržiču) in Ravenna. Na drugih delih programskega območja imajo žveplovi oksidi manjši
vpliv.
Ob koncu velja omeniti tudi čezmejno točkovno onesnaženje, ki ga povzroča Livarna v
Solkanu ob Novi Gorici. V proizvodnem procesu Livarne se uporabljajo različne kemikalije,
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zlasti formaldehid, ki negativno vplivajo na kakovost zraka tako na italijanski kot na slovenski
strani neposrednega okolja obrata.
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4.1.2

Izpostavljenost
evtrofikaciji.

ekosistemov

ozonu,

zakisovanju

in

Protokol iz Göteborga UNECE CLRTAP iz leta 1999 vsebuje naslednja
določila za evropsko ozemlje:
• Obseg območij s preveliko obremenitvijo zaradi zakisovanja se mora zmanjšati s 93
milijonov hektarjev na 15 milijonov hektarjev v desetletju 2000-2010;
• Obseg območij s preveliko obremenitvijo zaradi evtrofikacije se mora zmanjšati s
165 milijonov hektarjev na 108 milijonov hektarjev v desetletju 2000-2010.
Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 23. oktobra
2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala
zraka določa naslednje:
• Območja, na katerih se zabeleži kritična prekoračitev meje zakisovanja, se morajo v
desetletju 1990-2000 zmanjšati za 50 %.
• V tleh se obremenitev z ozonom, ki presega kritično mejo za poljščine in rastlinstvo
(AOT40 = 3 ppm), mora zmanjšati za eno tretjino v desetletju 1990-2000. Poleg tega
pa obremenitev tal z ozonom, izražena kot presežek kritičnih obremenitev, nikoli ne
sme preseči mejne vrednosti 10 ppm*h.
Direktiva 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2002 o ozonu v
zunanjem zraku določa, da je vrednost AOT 40 mejna vrednost za zaščito rastlin pred
troposfernim ozonom. Direktiva določa tudi mejno vrednosti, ki jo je treba doseči do leta
2010, in sicer 18 mg/m3 ozona na uro, izračunano na osnovi urnih vrednosti, izmerjenih med
8.00 in 20.00 CET od maja do julija na petletnem povprečju. Direktiva prav tako določa mejno
vrednost za AOT 40, ki jo je treba dolgoročno doseči, in sicer 6 mg/m3 na uro.

Stopnja troposfernega ozona se šteje za poglavitno onesnaževalo v Evropi, predvsem
zaradi vplivov na človekovo zdravje, naravne ekosisteme in poljščine.
V zvezi s podatki ETC/ACC 1, ki se nanašajo na izpostavljenost rastlinstva ob merilnih
postajah za merjenje vrednosti ozona na podeželju, ki presegajo AOT40, je treba pripomniti,
da so se leta 2002 urne koncentracije ozona na programskem območju gibale med 4 in 5
(mg/m18)h. Te vrednosti pa presegajo cilje, ki jih je določila Direktiva 2002/3/ES za zaščito
rastlinstva.
Usedanje žveplovih in dušikovih spojin iz ozračja prispeva k zakisovanju tal in
površinskih voda ter izpiranju hranil za rastlinstvo in poškodbe rastlinskih in živalskih vrst.
Poleg tega pa lahko usedanje dušikovih spojin povzroči evtrofikacijo, motnje naravnih
ekosistemov, pretirano cvetenje alg v obalnih vodah ter lahko privede do visokih koncentracij
nitratov v podtalnici.
Pri eni izmed metod za ocenjevanje nevarnosti motnje ekosistemov zaradi prevelike
količine evtrofikacijskih snovi in snovi, ki povzročajo zakisovanje, se vzpostavi razmerje med
količino teh snovi po usedanju iz ozračja in sprejemno kapaciteto ekosistema. Ta kapaciteta
oziroma »kritična obremenitev« predstavlja mejno vrednost usedanj, ki se ne sme preseči, da

1
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se ne bi poškodoval ekosistem zaradi prevelike količine hranil ali snovi, ki povzročajo
zakisovanje. Kritične obremenitve se merijo s številom ustreznikov na hektar letno.
Na podlagi EMEP/MSC-W 2 podatkov, ki prikazujejo količinske podatke za kritične
obremenitve zaradi evtrofikacijskih snovi v obliki usedanj iz zraka v ekosistemih za leto 2000
izhaja, da je celotno programsko območje zaznamovano s prevelikimi količinami hranil, in
sicer zaradi usedanj iz zraka. Situacija je na italijanski strani najbolj kritična v pokrajinah
Padova, Treviso in Rovigo ter južnem delu Pokrajine Benetke, na slovenski strani pa v
Osrednjeslovenski in Notranjsko-kraški statistični regiji, kjer je obremenitev z evtrofikacijskimi
snovmi leta 2000 presegla 800 eq ha-1a-1. Prevelike količine hranil, v višini med 600 in 800 eq
ha-1a-1 so se zabeležile na območju v okolici pokrajine Pordenone, medtem ko so se te
vrednosti v Pokrajini Ravenna v Italiji in v Gorenjski regiji v Sloveniji gibale med 400 in 600 eq
ha-1a-1. V severnem delu Pokrajine Benetke ter osrednjem in južnem delu Pokrajine Videm so
se v letu 2000 zabeležile prevelike vrednosti hranil, in sicer od 200 do 400 eq ha-1a-1. Situacija
usedanj hranil iz ozračja je najmanj problematična na območju, ki ga delno pokrivata pokrajini
Trst in Gorica, delno pa severozahodni del Pokrajine Videm in Obalno-kraška statistična
regija, saj presežek evtrofikacijskih snovi na tem območju ni presegal 200 eq ha-1a-1.
Najboljša situacija pa se je zabeležila na območju severovzhodnega dela Videmske
pokrajine, kjer se vrednosti kritičnih obremenitev za ekosisteme sploh niso presegle.
V letu 2000 pa se mejne vrednosti kritičnih obremenitev zaradi snovi, ki povzročajo
zakisovanje, na programskem območju niso presegle.

SKUPNI ZAKLJUČKI: Na programskem območju imamo pojave onesnaženja
ozračja, ki so na določenih delih še posebej hudi v Deželi Veneto, v zaledju Pokrajine Ferrara,
Ravenna, Gorica ter v okolici Vidma, Pordenona, Trsta, Ljubljane in Nove Gorice. Treba bo
skušati zmanjšati emisije na stopnje, ki bodo, kolikor se le da pod mejnimi vrednostmi,
določenimi v skupnostnih predpisih. Priporoča se uvedba načrtov za izboljšanje kakovosti
zraka in akcijskih načrtov za omejevanje virov onesnaženja (proizvodni obrati, cestni promet in
ogrevanje gospodinjstev).

4.2

Ohranjanje narave

Ohranjanje narave je vsako ravnanje, ki se opravlja zaradi ohranitve biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Na slovenski strani je pojem ohranjanje
narave različen od pojma na italijanski strani. Na slovenski strani je ohranjanje
narave potrebno obravnavati celovito. Gre za ohranjanja biotske raznovrstnosti in
sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. V 4.
členu Zakona o ohranjanju narave so primeroma navedene tudi nekatere

2
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najpogostejše pojavne oblike naravnih vrednot. To so geološki pojavi, minerali in
fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske
jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega
delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala,
rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori,
ekosistemi, krajina in oblikovana narava. V istem členu je tudi določeno, da
obsegajo naravne vrednote vso naravno dediščino v Republiki Sloveniji.
Na italijanski strani pa gre predvsem za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
S številnimi mednarodnimi konvencijami (Konvencija o svetovni dediščini, Bonska,
Bernska, Ramsarska, Helsinška, Barcelonska, Alpska) so se uvedla orodja, katerih
namen je ohranjanje narave. Med temi naj omenimo Konvencijo iz Ria de Janeira o
biotski raznovrstnosti (1992), ki določa, da mora vsaka podpisnica pripraviti
nacionalne strategije, načrte in programe za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
trajnostno rabo biotske raznovrstnosti.
Direktiva »o pticah« (79/409/EGS) o ohranjanju vseh vrst prostoživečih ptic, določa
celo vrsto dejavnosti za ohranjanje številnih vrst ptic, navedenih v prilogi k isti
direktivi, ter predpisuje državam članicam, naj določijo območja za varovanje ptic
oziroma posebna varstvena območja (PVO).
Direktiva »o habitatih« (92/43/EGS) o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih
živalskih in rastlinskih vrst, vzpostavlja evropsko ekološko mrežo, poimenovano
»Natura 2000«. To mrežo sestavljajo posebna varstvena območja, ki jih države
članice določijo v skladu z določili direktive in posebna varstvena območja (PVO), ki
jih vzpostavlja Direktiva 79/409/EGS. Direktiva se postavlja kot orodje za ohranjanje
biotske raznovrstnosti ne le znotraj območij, ki predstavljajo mrežo Natura 2000,
temveč tudi z ukrepi za neposredno zaščito vrst, za katere se meni, da so v skupnem
interesu Evropske unije.
Deleži varstvenih območij na programskem območju se za italijansko stran nanašajo
na podatke iz leta 2006, za slovensko stran pa iz leta 2004.
Tabela 4-1 Deleži območij parkov na celotni površini ozemlja

Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Programsko območje

Odstotek parkovnih
območij na celotnem
območju
0,1
7,0
6,0
4,0
4,7
5,7
6,2
2,3
19,6
23,4
1,1
7,6

Območja na podlagi klavzule fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Skupaj območja na podlagi klavzule

1,6
13,2
0,3
0,4
4,0

Teritorialne enote
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fleksibilnosti
Skupaj programska (vključno z območji na
podlagi klavzule fleksibilnosti)
Skupaj območja v ITA v programskem
območju
Skupaj območja v SLO v programskem
območju
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska in območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja v SLO v programskem
območju in območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti
Severovzhodna Italija
Italija
Slovenija
EU 15
EU 25

6,6
4,2
17,7
7,2
0,3
4,9
10,4
8,1
18,5
7,4
n.p.
n.p.

Vir: Podatki APAT 2006 in Ministrstvo za okolje in prostor ( Slovenija), 2004; obdelava GRETA
Associati

Na italijanski strani programskega območja se deleži parkovnih območij gibljejo med
17,7 % v pokrajini Benetke in 4,2 % v pokrajini Ferrara, medtem ko se na slovenski strani
vrednosti gibljejo med 0,1 % v Obalno-kraški regiji in 6,2 % v Goriški regiji. Na italijanski strani
programskega območja se deleži parkovnih območij gibljejo med 0,1 % v pokrajini Benetke in
6,2 % v pokrajini Ferrara, medtem ko se na slovenski strani vrednosti gibljejo med 1,1 % v
Obalno-kraški regiji in 23,4 % v Goriški regiji.
Bistveno drugačna je situacija območij na podlagi klavzule fleksibilnosti, kjer pa
italijanske pokrajine zaznamuje bistveno višji delež zaščitenih območij (7,2 %) kot pa
slovenske statistične regije, v katerih je delež območij posebno nizek (0,3 %).
Če skupaj upoštevamo programska območja in območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti, imamo na italijanski strani približno za polovico (4,9 %) parkovnih območij v
primerjavi s slovensko stranjo (10,4 %), pri čemer je ta delež nižji od italijanskega povprečja
(18,5 %) in bistveno nižji od deleža v severovzhodni Italiji (8,1 %).
Na slovenskem programskem območju, ki vključuje tudi območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti, pa je nasprotno delež (10,4 %) višji od nacionalnega povprečja (7,4 %).
Na osnovi podatkov EEA o porazdelitvi biotopov 3lahko rečemo, da imamo na
slovenski in italijanski strani veliko razširjenih območij, pomembnih za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, koncentriranih v obalnem pasu in na goratih predelih. Mednarodnih
pomembnih mokrišč (Ramsarska konvencija) je skupaj 15, in sicer samo v dejansko

3

Deli ozemlja, ki predstavljajo ekološko enoto posebnega naravovarstvenega pomena, ne glede na to, če so
zaščitene.
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upravičenih pokrajinah, predvsem v pokrajinah Ferrara (5) in Ravenna (5) ter na slovenski
strani v Obalno-Kraški regiji (2). Ostala najdemo v pokrajinah Benetke, Videm in Gorica.
Treba je poudariti, da so v Sloveniji najbolj pogosta oblika varovanih območij, katerih
deli so tudi zavarovani naravni spomeniki in širša zavarovana območja (parki) kot zavarovana
območja, v Italiji pa je večji delež varovanih območji v obliki deželnih parkov ter več naravnih
rezervatov (EEA, 2006). Delno lahko razliko pojasnimo z različnimi sistemom organizacije
varstva narave.
Mnoga varovana območja ležijo v obalnem pasu, vendar se lahko definirajo kot
obmorska območja le rezervat Miramare (30 ha, Trst), krajinski park Strunjan (407 ha,
Obalno-kraška) in naravni spomenik Debeli Rtič (24 ha, Obalno-kraška), saj ležijo onstran
obalne črte. Zaradi bližine območij in podobnosti določenih naravnih in krajinskih elementov
obstajajo dobri pogoji za razvoj skupnih projektov. Namen obalnih varovanih območij je
predvsem varovanje solin, borovih gozdov in sipin (Ravena), zalivčkov in lagun (Ferrara),
rečnih ustij (Rovigo), izlivov in dolin v Furlaniji.
Vzdolž meje med Pokrajino Trst in Obalno-kraško regijo ležijo štirje naravni rezervati,
medtem ima Goriška regija nekaj varovanih območij na meji s Pokrajino Gorica. Omeniti velja
tudi slovenski naravni rezervati Škocjanski zatok (122 ha) v Obalno-kraški statistični regiji. Ob
koncu je treba poudariti tudi bližino med Deželnim parkom Julijskega predalpskega sveta v
Videmski pokrajini in Triglavskim narodnim parkom na območju Goriške in Gorenjske regije.
Tabela 4-2 prikazuje deleže ozemlja v okviru mreže Natura 2000 oziroma deleže območij,
označenih kot območja, pomembna za Skupnost (pSCI) ali posebna varstvena območja
(SPA). Navedeni deleži veljajo za obe vrsti območij skupaj, pri čemer so se izravnali podatki
za območja, ki jih pokrivata oba programa.
Tabela 4-2 Deleži območij Natura 2000 na celotni površini ozemlja
Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Programsko območje

Deleži območij pSCI+SPA na
skupni površini
20,6
9,4
15,6
15,7
24,8
33,8
19,4
10,9
44,3
47,1
48,2
23,7

Območja na podlagi klavzule fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Skupaj območja na podlagi klavzule fleksibilnosti

13,6
17,2
53,6
21,6
23,5

Teritorialne enote

Skupaj programska (vključno z območji na podlagi
klavzule fleksibilnosti)
Skupaj območja v ITA v programskem območju
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Skupaj območja v SLO v programskem območju
Skupaj območja na podlagi klavzule fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na podlagi klavzule fleksibilnosti v
SLO
Skupaj programska in območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj programska in območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Severovzhodna Italija
Italija
Slovenija

46,2
15,3
33,2
16,0
40,8
16,9
17,3
35,5

Vir: Podatki, ki jih je družba GRETA Associati obdelala, potem ko jih je pridobila od Ministrstva za
okolje, varovanje ozemlja in morje (Italija), 2006 in Ministrstva za okolje in prostor (Slovenija), 2005.

Na programskem območju, vključno z območji na podlagi klavzule fleksibilnosti, se
deleži območij v okviru Nature 2000 zelo razlikujejo in znašajo od minimalnih vrednosti v
Pokrajini Padova (9,4 %) do maksimalne vrednosti v Notranjsko-kraški statistični regiji, kjer je
več kot polovica ozemlja v omrežju Natura 2000 (53,6 %).
Na slovenski strani so deleži območij pSCI in SPA vsakič višji od deležev v Italiji. To
se jasno kaže tako na celotnem programskem območju (46,2 % oziroma 16,1 %) kot na
območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti (33,2 % oziroma 15,3 %) ter tudi na nacionalnih
ravneh (35,5 % in 17,3 %). Na italijanski strani je skupni delež območij v okviru mreže Natura
2000 na programskem območju in na območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti, ki znaša
16,0 %, rahlo nižji od istega deleža v primeru severovzhodne Italije (16,9 %).
Skupaj je delež območij v mreži Natura 2000 na programskem območju (23,7 %)
skorajda enak istemu deležu na vseh območij na podlagi klavzule fleksibilnosti skupaj (23,5
%).
Na sliki 4-3 je prikazana porazdelitev območij Natura 2000 in območij parkov na
programskem območju. Območja Natura 2000 pogosto kažejo na pomembno širitev
zaščitenih območij, ki se pogosto širijo izven zavarovanih območij (parkov, naravnih
rezervatov in naravnih spomenikov). To se še posebej jasno kaže na meji med Pokrajino
Videm ter Gorenjsko in Goriško statistično regijo, na južni meji med Italijo in Slovenijo, kjer se
Goriška in Tržaška pokrajina soočajo z obširnimi območji Natura 2000 v Goriški in Obalnokraški statistični regiji, na območju ustja reke Pad.
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Slika 4-3 Natura 2000 in parki v programskem območju

Natura 2000
Parks

Vir: Obdelava GRETA Associati na podatkih: Ministestva RS za okolje in prostor, Dežela Emilia
Romagna, Dežela Veneto , Dežela Furlanija Julijska krajina ,
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Slika 4-4 Razpršenost naravnih območij

Vir: CORINE Landcover

Manj kot 20 % naravnih območij
Med 20 % in 50 % zelo razpršenih naravnih območij
Med 20 % in 50 % zmerno razpršenih naravnih območij
Med 20 % in 50 % malo razpršenih naravnih območij
Več kot 50 % naravnih območij
Pozidana zemljišča
Ni podatkov
Naravna območja = vsa območja (raven NUTS3), razen pozidanih in kmetijskih zemljišč

Vir: Obdelava GRETA Associati na podatkih: Ministestva RS za okolje in prostor,
Dežela Emilia Romagna, Dežela Veneto , Dežela Furlanija Julijska krajina ,
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Slika 4-4, na kateri je navedena klasifikacija evropskega ozemlja, na osnovi
razpršenosti naravnih območij, kaže, da imamo na večjem delu programskega območja (v
vseh slovenskih regijah in v pokrajinah Trst, Videm in Gorica) več kot 50 % delež
naravovarstvenih območij.
V Pokrajini Benetke pa se delež naravovarstvenih območij giblje med 20 in 50 % ter je
stopnja razpršenosti nizka.
Najbolj kritična je situacija v pokrajinah Treviso, Ravenna in Ferrara, kjer so deleži
naravovarstvenih območij nižji od 20 %.
V slovenskih regijah je pozidanost manjša, predvsem v primerjavi s pokrajinami Trst,
Benetke, Padova in Treviso.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Opaža se tudi določena razlika med zavarovanimi območji na italijanski
in slovenski strani. Deleži območij parkov in mreže NATURA 2000 so na na slovenski strani
višji. Na osnovi podatkov Evropske agencije za okolje o razpršenosti biotopov lahko rečemo,
da imamo na slovenski in italijanski strani veliko razširjenih biotopov, pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, koncentriranih v obalnem pasu in na goratih predelih.
Pomembno je torej, da se uvedejo ukrepi za povečanje tega deleža na italijanski strani.

4.3

Krajina

Evropska konvencija o krajini, z dne 20. 10. 2000, določa, da morajo vse države
članice poskrbeti za osveščanje civilne družbe, zasebnih organizacij in organov
javne uprave o vrednosti krajin; skrbeti za usposabljanje in izobraževanje na
področju poznavanja in posredovanja v krajinah; popisati in ovrednotiti svoje krajine
na celotnem državnem ozemlju; določiti cilje krajinske kakovosti za izbrane in
ovrednotene krajine po javnem posvetu; pripraviti ukrepe za ohranjanje in
upravljanje oziroma načrtovanje krajin.
Alpska konvencija, ki jo je 7. novembra 1991 podpisalo sedem držav Alpskega
loka (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, bivša Jugoslavija - nato Slovenija,
Lihtenštajn, Švica) in Evropska skupnost. Z dodatnim protokolom se je omogočil
pristop Kneževine Monako. Vstopila je v veljavo 9. marca 1995. Izvaja se prek
protokolov na dvanajstih področjih (Ohranjanje narave in zaščita krajine, Gorske
kmetije, Prostorsko planiranje in trajnostni razvoj, Visokogorski gozdovi, Turizem,
Energetika, Varstvo tal, Promet, Prebivalstvo in kultura, Vodno gospodarstvo,
Ohranjanje kakovosti zraka, Gospodarno ravnanje z odpadki). Pri vseh protokolih se
predvideva udeležba lokalnih ustanov, mednarodno sodelovanje ter raziskave,
monitoring, usposabljanje in informiranje.
Evropska perspektiva prostorskega razvoja (EPPR) določa celo vrsto ciljev
uravnoteženega in trajnostnega razvoja ozemlja Evropske unije, pri čemer se
posebna pozornost posveča policentričnemu razvoju prostora in novim razmerjem
med urbanimi območji in podeželjem, enakemu dostopu do infrastrukture in znanja,
preudarnemu upravljanju z naravno in kulturno dediščino.
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4.3.1

Splošne značilnosti

Iz spodnjega zemljevida je razvidno, da slovensko stran zaznamujejo predvsem gorati
in hriboviti predeli, zlasti Gorenjsko in Goriško regijo, na italijanski strani pa to velja za
pokrajine v Furlaniji Julijski krajini (z Julijskimi in Karnijskimi Alpami) ter, v manjši meri, za
pokrajine Treviso (s Predalpskimi gorami), Ravenna (z Apenini) in Padova (colli Euganei).
Kopenska meja med Italijo in Slovenijo večinoma poteka po Julijskih Alpah, z začetkom v
Trbižu, prehodom na slovensko ozemlje pri Predelu in spuščanju v smeri Jadranskega morja
do Reke.
Slika 4-5 Gorati predeli na programskem območju

Vir: Podatki EEA, ki jih je obdelala družba GRETA Associati

V nadaljevanju prikazujemo podrobnejšo krajinsko značilnost slovenskega
prostora.
Krajina se razvija v smislu funkcionalnega, ekološko in oblikovno uravnoteženega
sistema prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje, ohranja
naravno zgradbo, kulturne plasti ter zagotavlja prostor za odvijanje naravnih procesov, in
kadar razvoj krajine omogoča, da je ta nosilka nacionalne in lokalne identitete.
Slovenija je prepoznavna po pestri krajini in krajinskih vzorcih, arhitekturni identiteti
mest in podeželjskih naseljih, ohranejni naravi, veliki biotski raznovrstnosti, velikem številu
naravnih vrednot in naravnih procesov, bogastvu voda in gozdov. Krajina se razvija v treh
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prevladujočih smereh: kot pretežno naravna, kot pretežno kulturna ter kot pretežno urana in
kmetijsko intenzivan krajina. Slovenske krajine so po svojih morfoloških značilnostih zelo
pestre, kar je posledica naravnih razmer, razgibane geomorfologije in različnih podnebnih
območij, ter dosedanje rabe prostora, zgodovinskega razvoja in različnosti kulturnih okolij.
Zadevno območje, ki ga obravnavamo je sestavljeno iz štirih krajinskih vzorcev: alpska
krajina, predalpska krajina, kraška krajina ter primorska krajina, katere prikazujemo v sliki 4-7.
Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni
po statističnih regijah so:
Gorenjska: Bohinj, Fužinarsko - Studorske planine, Bitnje, Jezersko, Bled, Brdo pri
Kranju, Srednji vrh nad Gozdom Martuljkom, Lipniška dolina
Notranjsko-kraška: Cerkniško polje, Planinsko polje, območje Strmice - Predjame,
Prem, Grad Snežnik in Suhorje ter deloma območje Planinskega polja
Obalno- kraška: Lipica, Škocjanske jame, del Brkinov in Matarskega podolja, Bržanija
in Movraška dolina, Kras, območje Strunjana, Šavrini
Goriška: območje Gore, območje Ruta, Granta, Stržišča in Kala, območje Idrije,
Trenta, območje vasi pod Čavnom, Vipavska Brda, sp. del goriških Brd
Osrednje-slovenska: Ljubljansko barje, Polhov Gradec in Črni Vrh, Radensko polje,
območje Smlednika in Šmarne gore, širše območje Volčjega Potoka, območje Dolskega in
Krumperka ter deloma območje Planinskega polja
Ohranjanje in razvoj krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi se zagotavlja z
ustreznim načrtovanjem in programiranjem. Le-ta območja se lahko tudi zavaruje, če se s tem
zagotovi dodatne možnosti z anjihovo uspešno upravljanje. Pri načrtovanju namenske rabe
prostora in prostorskih ureditev v posameznih krajinskih območij (alpska, predalpska,
subpanonska, kraška, primorska) in usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se
upoštevajo specifičen značilnosti. Prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolenga pomena
krajine ter naravna kakovost krajine je prikazana v sliki 4-6.
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Slika 4-6 Prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolenga pomena krajine ter
naravna kakovost krajine

Vir: MOP, Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (U.l. RS št. 76/2004).
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Slika 4-7 Značilnosti krajinskih vzorcev Slovenije

Vir: MOP, Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (U.l. RS št. 76/2004).

Krajina na italijanski strani programskega območja je bolj poenotena 4, saj jo
zaznamujejo predvsem nižine (odprte in priobalne). Najdejo se tudi lagunska okolja (omeniti
velja predvsem beneško laguno in laguno pri Gradežu). Krajina v deželi Furlaniji Julijski krajini
je najbolj raznolika, saj vsebuje veliko raznolikih tipov od obalnih območij do nižin, alpskega
sveta in Krasa. Vsa porečja na programskem območju se stekajo v Jadransko morje, razen
vodotokov donavskega hidrografskega bazena v Gorenjski, Osrednjeslovenski in Notranjskokraški regiji v Sloveniji ter na majhnem območju v Pokrajini Videm. Najpomembnejši vodotoki
so za Italijo Pad, Tilment, Piave, Adiža in Ren, za Slovenijo pa Sava in Ljubljanica. Vpliv reke
Pad na dinamiko v Jadranskem morju pa je vsekakor čezmejne narave: “Precejšnja količina
sladke vode, ki se steka v morje, predstavlja pomemben delež skupnega pretoka v porečju in
bistveno vpliva na splošno cirkulacijo v severnem Jadranu. Pritok vode iz Pada predstavlja
gibalo cirkulacije v zalivu: voda se ob iztoku giblje v smeri nasprotni smeri urinega kazalca. To
gibanje pa nastane zaradi vzhodnega kraka vode, ki se izteka v morje." (Baroni Alberto, CNRIstituto di Biologia del Mare di Venezia). Na kopenski meji velja omeniti primer soškega
hidrografskega bazena, saj reka izvira v Sloveniji in se izteče na italijanski obali ob
Starancanu. Poglavitna desna pritoka sta Koritnica na slovenski strani in Torre-Nadiža, ki
skoraj v celoti teče po italijanski strani. Leva pritoka sta Idrijca in Vipava, katerih porečja so v

4

Na osnovi klasifikacije, določene v okviru Sinaneta.

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

69

4 – Stanje okolja na programskem območju

celoti ali skoraj v celoti na slovenskem ozemlju. Tudi hidrografski bazen reke Reke je
večinoma na slovenski strani in delno, vendar v zelo majhnem merilu, na italijanski strani.
Slika 4-8 Vodonosniki

Vir: Podatki ESRI, ki jih je obdelala družba GRETA Associati

4.3.2 Pokrovnost tal
Pokrovnost tal z urbanimi okolji oziroma z vsemi strukturami, povezanimi s človekovo
dejavnostjo, predstavlja močne vplive na okolje. Vzroke za to najdemo predvsem v
neprepustnosti tal, motnjah, ki jih povzroča promet, hrupu, uporabi virov, odmetavanju
odpadkov in onesnaževanju. Mreža prometne infrastrukture še posebej vodi v
fragmentiranost in uničenje naravne krajine. Intenzivnost in struktura širjenja mestnih okolij
sta odvisni od tre poglavitnih dejavnikov: gospodarskega razvoja, stanovanjskega
povpraševanja in obsega prometnih mrež. Čeprav načelo subsidiarnosti zagotavlja določeno
samostojnost na področju urbanizma in prostorskega načrtovanja na nacionalni in regionalni
ravni, imajo številne evropske politike posreden ali neposreden vpliv na razvoj urbanih okolij.
V zadnji desetih letih je delež pozidanih območij postopno rasel v vsej Evropi, pri čemer je
ohranjal enak trend kot v osemdesetih letih (EEA, 2002). Isto lahko rečemo za prometno
infrastrukturo, in sicer zaradi višjih standardov kakovosti življenja, večje mobilnosti delavcev,
liberalizacije notranjega trga Evropske unije, globalizacije gospodarstva ter vedno bolj
kompleksnih proizvodnih verig in mrež. Povpraševanje po zemljiščih za izgradnjo stavb ali
novih povezovalnih poti še vedno raste.
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Tabela 4-3 Raba tal po podatkih iz Corine Land Cover (leto 2000).
2000

Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Programsko
območje
Območja na podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Skupaj območja na
podlagi klavzule
fleksibilnosti
Skupaj programska
(vključno z območji
na podlagi klavzule
fleksibilnosti)
Skupaj območja v
ITA v programskem
območju
Skupaj območja v
SLO v
programskem
območju
Skupaj pokrajine na
podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na
podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska
in območja na
podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj programska
in območja na
podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Severovzhodna
Italija
Italija
Slovenija

Umetne
površine
(%)

Kmetijska
zemljišča v
rabi
(%)

Območje
gozdov

Polnaravna
območja*

(%)

(%)

9,6
10,5
5,5
5,7
11,5
21,9
3,7
5,0
2,6
1,1
3,1

67,6
85,1
80,5
37,3
52,3
18,3
88,2
82,8
19,4
20,8
28,3

0,4
2,2
0,4
41,5
13,5
52,6
1,2
7,2
64,0
64,3
52,1

0,6
0,6
0,6
13,4
6,2
7,2
0,3
1,5
13,8
13,8
15,7

5,7

55,0

26,6

7,1

10,6
6,6
1,3
5,2

73,0
43,5
20,7
33,9

13,2
34,7
67,8
58,6

3,1
15,0
8,7
2,0

6,4

45,3
41,1

6,8

30,7

7,0

14,8

4,7

5,9

6,9

2,0

8,6
3,8

7,3

2,8

52,3

66,2

21,7
61,9

14,2

23,5

8,8

61,9

4,4

16,7

5,6

61,9

10,1

29,6
26,2
56,1

13,3
15,8
5,7

58,9
29,1

64,6

24,8

5,3

49,5

4,7
2,7

51,9
35,0

Mokrišča
(%)

Vodna
telesa
(%)

SKUPAJ
(%)

6,3
0,5
6,4
0,2
2,7
0,0
1,0
1,6
0,0
0,0
0,7

15,6
1,2
6,6
1,8
13,7
0,0
5,5
2,0
0,3
0,1
0,1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1,7

4,0

100

0,0
0,0
1,4
0,0

0,2
0,2
0,1
0,3

100
100
100
100

0,2

0,2

100

1,3

2,9

100

2,2

5,3

100

0,1

0,1

100

0,0

0,2

100

0,5

0,2

100

1,7

4,1

100

0,3

0,2

100

0,6

1,7

100

0,2
0,2

1,0
0,4

100
100

*Vključuje območja, ki so pokrita z grmičevjem in/ali travnata območja in območja
brez oziroma z malo vegetacije. I
Vir: Corine Land Cover, 2000
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Tabela 4-3, v kateri so navedeni podatki, ki smo jih dobili iz Corine Land Cover
5

(2000) , kaže, da je večji del programskega območja namenjen kmetijskim površinam (52,3
%) in območjem pokritim z gozdovi (30,7 %).
Gozdnate površine so obsežne predvsem na slovenski strani programskega območja:
pokritost znaša približno 62 % ozemlja v primerjavi s pokritostjo na italijanski strani, ki znaša
16,7 %. Po eni strani predstavlja visoki delež gozdnatih površin na slovenskem ozemlju
pomemben naravni vir in pomemben element za biotsko raznovrstnost in ohranitev narave, po
drugi pa je lahko ovira za razvoj prometnega omrežja in dostopnost poselitvenih središč na
obrobnih območjih. Slovensko ozemlje je tudi bogatejše z vidika polnaravnih okolij (10,1 %) v
primerjavi z italijanskim ozemljem (5,6 %).
Nasprotno pa imamo na italijanskem ozemlju več izkoriščenih kmetijskih zemljišč
(64,6 %) kot pa na slovenski strani (24,8 %). Razlike v razširjenosti gozdnatih površin in
kmetijskih zemljišč na programskem območju, se kažejo tudi na nacionalni ravni. Na
slovenskem programskem območju, vključno z območji na podlagi klavzule fleksibilnosti, je
delež umetnih površin znatno nižji (2,8 %) v primerjavi z italijanskim programskim območjem
(7,3 %) ter v skladu s podatkom za Slovenijo (2,7 %). Vrednost na italijanskem programskem
območju pa je višja od vrednosti za Italijo (4,7 %) in za severovzhodno Italijo (5,3 %). Na
Slovenskem programskem območju ni mokrišč, ki pa so na italijanski strani še posebej
pomembna v pokrajinah Rovigo (6,4 %) in Benetke (6,3 %). Tudi vodna telesa najdemo
predvsem na italijanski stran programskega območja, in sicer zlasti v pokrajinah Benetke
(15,6 %) in Gorica (13,7 %). Skupno, je na programskem območju večji delež mokrišč in
vodnih teles v primerjavi z vrednostjo na državni ravni za Italijo in Slovenijo, in sicer zaradi
velikega doprinosa zgoraj omenjenih italijanskih pokrajin.
V spodnji tabeli so navedene spremembe v odstotkih v rabi tal v desetletju 19902000. Vrednosti se razlikujejo od vrednosti navedenih v isti tabeli v predhodni oceni, saj se je
tam uporabila drugačna metoda za izračun. V tabeli so navedene pozitivne ali negativne
spremembe v odstotkih v primerjavi s situacijo iz leta 1990 in ne razlike v odstotkih za leti
2000 in 1990.
Tabela 4-4 Spremembe v rabi tali po podatkih iz Corine Land Cover (20001990)
SPR. (%) 19902000
Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica

5

Umetne
površine
5,59
7,71
7,24
7,30
3,39

Kmetijska
zemljišča v
rabi
-0,67
-0,88
-0,46
-0,96
-0,72

Območje
gozdov
0,00
0,54
-9,09
0,09
0,00

Polnaravna
območja*
-0,13
-1,97
13,65
-0,46
0,00

Mokrišča
0,00
0,00
-0,12
0,00
0,00

Vodna
telesa
-0,33
0,00
-0,30
0,00
0,00

Čeprav imamo za slovensko stran veliko bolj zanesljive podatke, kot so podatki, ki jih nudi Corine Land Cover s
satelitskimi posnetki, smo se odločili, da bomo vendarle uporabili Corine Land Cover, saj za italijansko stran ne
obstajajo drugi podatki, in je to torej edini način, da imamo primerljive osnove.
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Trst
Ferrara
Ravenna
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Programsko
območje
Območja na podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Skupaj
območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Skupaj
programska
(vključno
z
območji
na
podlagi klavzule
fleksibilnosti)
Skupaj območja v
ITA v programskem
območju
Skupaj območja v
SLO
v
programskem
območju
Skupaj pokrajine na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska
in
območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj programska
in
območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti v SLO
Severovzhodna
Italija
Italija
Slovenija

3,43
14,04
5,48
0,00
0,28
4,44

-3,66
-0,57
-0,36
0,00
0,01
-0,03

-0,06
-7,84
1,45
-0,07
-0,01
-0,25

0,00
47,56
-4,10
0,32
0,00
0,03

6,51

-0,61

-0,03

0,04

4,01
11,07
0,00
0,94

-0,56
-1,36
0,40
-0,04

0,14
0,86
-0,05
-0,04

4,87

-0,58

5,99

-1,49
-0,69

0,00

1,04
0,43
0,00
0,00
0,00

-0,21

0,00

-0,46
-2,27
0,37
0,17

0,48
-40,22

0,00
0,00
-55,16
0,00

0,17

-1,28

-1,23

-6,41

-0,60

0,04

-0,33

-0,26

-0,13

7,05

-0,67

0,02

-0,05

-0,21

0,00

1,31

0,00

-0,07

0,13

0,00

0,00

6,46

-0,85

0,65

-1,95

0,82

0,07

-0,05

0,31

-1,23

-14,20

6,89

-0,71

0,21

-0,72

-0,21

0,00

1,03

0,04

-0,06

0,16

-0,93

-7,44

7,37

-1,12

0,92

-0,63

0,49

0,52

6,13
0,48

-0,91
0,02

1,07
-0,07

-0,49
0,42

-0,02
1,46

0,24
-1,45

0,00

*Vključuje območja, ki so pokrita z grmičevjem in/ali travnata območja in območja
Vir: Podatki EEA; obdelava družba GRETA Associati, 2000.

Spremembe v rabi tal med leti 1990 in 2000 opazimo predvsem na področju umetnih
površin, ki so se povečale tako na slovenski in, veliko bolj, na italijanski strani. Najbolj
pomembno povečevanje takih območij je značilno za italijansko stran in sicer v pokrajini
Ferrara (+14,04 %) in Pordenone (+11,07 %) ter na področju Slovenije v Obalno-kraški
statistični regiji (4,44 %) . Če si ogledamo podatke na nacionalni ravni, lahko opazimo, da so
se umetna območja veliko bolj razširila na slovensko kot pa na italijanski strani. V
obravnavanem desetletju se je površina kmetijskih območij na italijanski strani veliko bolj
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zmanjšala kot pa v splošnem na severovzhodu Italije ali na nacionalni ravni. Največji upad je
zabeležen v pokrajinah Trst (-3,66 %) in Pordenone (-1,36 %). Na slovenski strani pa se je,
nasprotno, površina kmetijskih zemljišč rahlo povečala, tako kot tudi na ravni celotne
Slovenije.
Za razliko od stanja na nacionalni ravni in v severovzhodni Italiji, kjer so se gozdnate
površine povečale za približno 1 %, so se na italijanski strani programskega območja
gozdnate površine povečale za samo 0,21 % ozemlja. Na slovenski strani programskega
območja pa se gozdnate površine rahlo krčijo in je to zmanjševanje primerljivo tistemu na
nacionalni ravni.
Na italijanski strani je zmanjševanje polnaravnih območij močnejše (-0,72 %) kot pa v
severovzhodni Italiji (-0,63 %) in še bolj izrazito, če ga primerjamo z vrednostjo na nacionalni
ravni (-0,49 %); Pokrajini Ferrara in Rovigo kažeta nasproten trend, saj so se v obravnavanem
desetletju polnaravne površine povečale za 47,56 % oziroma 13,65 %. Rahlo povečanje
polnaravnih okoljih na slovenski strani programskega območja (0,16 %) je manjše od
povečanja na ravni celotne Slovenije (+0,42 %).
Prav tako se delež gozdnih in polnaravnih površin rahlo manjša na slovenski strani
programskega območja, vendar v skladu z nacionalnim trendom. Delež tal, ki ga prekrivajo
mokrišča, se manjša na obeh straneh programskega območja, vendar je upadanje na
italijanski strani večje od upadanja na nacionalni ravni, kjer beležimo samo rahlo zmanjšanje,
medtem ko je upadanje mokrišč na slovenski strani programskega območja v nasprotju s
trendom na nacionalni ravni, ki je pozitiven (+1,46 %). K temu je treba dodati podatek za
Osrednjeslovensko statistično regijo, ki je v enem desetletju izgubila 40,22 % svojih mokrišč.
V desetletju 1990-2000 se na italijanskem delu programskega območja niso beležile
spremembe v površini vodnih teles, medtem ko se je zabeležila rast površin v severovzhodni
Italiji (+0,52 %) in Italiji (+0,24 %). Situacija je povsem drugačna v Sloveniji, kjer se opaža
zmanjšanje površin vodnih teles tako na nacionalni ravni (-1,45 %) kot na programskem
območju, vključno z območji na podlagi klavzule fleksibilnosti (-7,44 %). Razlog za
zmanjšanje površine vodnih teles na slovenski strani je predvsem veliko zmanjšanje teh
območij v Notranjsko-kraški statistični regiji (-55,16 %). Vzrok z ogromno zmanjšanje površine
vodnih teles v Notranjsko-kraški statistični regiji lahko najdemo v vprašanjih, povezanih z
definicijo kategorij Corine in ne dejanskemu velikemu zmanjšanju teh območij v naravi.
Kategorija Corine »vodna telesa« vključuje reke, jezera, in morske obalne vode, ne pa tudi
mokrišč. Leta 1990 se je del najbolj razširjenega mokrišča v Notranjsko-kraški statistični regiji
označil za vodno telo oziroma jezero. Leta 2000 pa so isti pojav uvrstili med mokrišča. Zato
se velika površina jezer v Notranjsko-kraški regiji v letu 1990 (223 hektarjev ) bistveno
zmanjša leta 2000 (100 hektarjev).Dejansko pa je površina mokrišč v Notranjsko-kraški regiji
bistveno večja od skupne površine jezer. V desetletju 1990-2000 se je površina mokrišč
dejansko rahlo povečala. Zmanjšanje površine vodnih teles v Notranjsko-kraški statistični
regiji lahko pojasnimo s primerom Cerkniškega jezera, največjega presihajočega jezera v
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Evropi. Leta 2000 je ob klasifikaciji Corine verjetno v jezeru bilo premalo vode, da bi ga
označili za »vodno telo«, temveč so ga uvrstili med »mokrišča«.
Tabela 4-5 prikazuje indeks oblike za umetna območja v pokrajinah in statističnih
regijah programskega območja. Ta indeks, ki prikazuje strnjenost naselij, se izračuna kot
razmerje med umetno površino določenega območja in površino kroga z istim premerom. Če
je vrednost indeksa enaka »1« ali blizu »1«, imamo najbolj strnjeno naselje. Indeks oblike
meri strnjenost urbanih okolij in zgradb.
Tabela 4-5 Indeks oblike za teritorialne enote NUTS 3 na programskem
območju
Teritorialne enote NUTS 3
Treviso
Videm
Goriška
Notranjsko-kraška
Pordenone
Obalno-kraška
Padova
Benetke
Gorica
Gorenjska
Rovigo
Osrednjeslovenska
Ferrara
Trst
Ravenna

INDEKS OBLIKE
0,02
0,02
0,08
0,10
0,04
0,09
0,03
0,03
0,07
0,07
0,05
0,05
0,06
0,11
0,08

Vir: Podatki Istat in SURS; obdelava Greta Associati

Območja z najbolj strnjenimi umetnimi površinami so pokrajina Trst (0,11) in
Notranjsko-kraška statistična regija(0,1), ki jima sledijo Obalno-kraška regija (0,09), Ravenna
in Goriška (0,08). Območja na drugem koncu lestvice z najnižjim indeksom oblike ležijo vsa
na italijanski strani, in sicer velja to za pokrajine Treviso in Videm (v obeh 0,02) ter Padova in
Benetke (v obeh 0,03). Na splošno lahko rečemo, da je strnjenost naselij v Sloveniji večja, kar
pomeni, da je tudi bolj racionalna in učinkovita.
4.3.3

Razvoj poselitvenih območij

Za razliko od stanja na nacionalni ravni in v severovzhodni Italiji, kjer so se gozdnate
površine povečale za približno 1 %, so se na italijanski strani programskega območja
gozdnate površine povečale za samo 0,21 % ozemlja. Na slovenski strani programskega
območja pa se gozdnate površine rahlo krčijo in je to zmanjševanje primerljivo tistemu na
nacionalni ravni.
Na italijanski strani je zmanjševanje polnaravnih območij močnejše (-0,72 %) kot pa v
severovzhodni Italiji (-0,63 %) in še bolj izrazito, če ga primerjamo z vrednostjo na nacionalni
ravni (-0,49 %); Pokrajini Ferrara in Rovigo kažeta nasproten trend, saj so se v obravnavanem
desetletju polnaravne površine povečale za 47,56 % oziroma 13,65 %. Rahlo povečanje
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polnaravnih okoljih na slovenski strani programskega območja (0,16 %) je manjše od
povečanja na ravni celotne Slovenije (+0,42 %).
Na programskem območju je koncentracija zgradb na obeh straneh višja od
nacionalnega povprečja, in sicer znaša na italijanski strani 52,4 zgradb/km2, na slovenski pa
30,1 zgradb/km2, medtem ko sta nacionalni povprečji 42,3 zgradb/km2 oziroma 22,8
zgradb/km2). Opažamo, da je koncentracija zgradb na italijanski strani programskega
območja bistveno višja od povprečja za severovzhodno Italijo (36,1 zgradb/km2), slednje
povprečje pa je nižje od nacionalne referenčne vrednosti.
Na programskem območju najdemo območja z največjo koncentracijo zgradb na
italijanski strani. Po gostoti zgradb Pokrajina Trst na ravni NUTS 3 izstopa z izredno visoko
gostoto zgradb (160 zgradb/km2), ki bistveno presega gostoto vseh ostalih območij. Sledijo ji
pokrajine Padova (92,5 zgradb/km2), Treviso (80,3 zgradb/km2, Gorica (64,9 zgradb/km2),
Benetke (64,6 zgradb/km2). Koncentracija zgradb je v Obalno-kraški (32,6 zgradb/km2) in
zlasti v Notranjsko-kraški statistični regiji (61,2 zgradb/km2) višja od nacionalnega povprečja
(22,8 zgradb/km2).

KUPNI ZAKLJUČKI: Na programskem območju zasledimo veliko različnih krajinskih tipov,
in sicer od alpskih predelov do morske obale in Krasa. Na področju pokrovnosti tal velja
izpostaviti veliko razširjenost gozdov na slovenski strani programskega območja , na italijanski
strani so veliko bolj razširjena umetna območja. Na slovenski strani bi torej bilo potrebno
izboljšati dostopnost izoliranih in težko dostopnih območij. Na italijanski strani pa bi bilo
pomembneje ustaviti širjenje urbanih in poselitvenih območij ter spodbujati obnovo mest.
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4.4

Voda

4.4.1 Upravljanje voda
Direktiva 91/271/EGS Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne
vode državam članicam nalaga, da morajo do leta 2005 izdelati sisteme za zbiranje
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v vseh naseljih, ki presegajo 2.000
populacijskih ekvivalentov; za manjše kraje pa je sistem ravnanja z odpadnimi
vodami lahko manjši, vendar toliko učinkovit, da odpadne vode ne uničijo kakovosti
voda, v katere se iztekajo.
Direktiva o nitratih (91/676/EGS) predpisuje, da se določijo ranljiva območja oziroma
območja, v katerih se pojavlja podtalnica s koncentracijo nitratov, ki presega 91
mg/l.
Direktiva 98/83/ES Sveta z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi določa pogoje za zdravje in čistost, ki jih mora izpolnjevati pitna voda
v Skupnosti.
Direktiva 96/61/ES Sveta z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in
nadzorovanju onesnaževanja določa obveznosti, ki se morajo spoštovati v
industrijski in kmetijski dejavnosti z močnim potencialom onesnaževanja. Za te
dejavnosti se namreč določi postopek izdaje dovoljenj ter se predpišejo minimalni
pogoji, ki morajo biti izkazani na vsakem dovoljenju, predvsem kar zadeva emisije
onesnaževal. Namen direktive je preprečiti ali čim bolj zmanjšati izpuščanje
onesnažujočih emisij v ozračje, vodo in tla, poleg odpadkov iz industrijskih obratov
in kmetijskih gospodarstev, da bi se zagotovila visoka raven varstva okolja.
Direktiva Sveta 2000/60/EC z dne 23 oktobra 2000 določa članicam trajnostno rabo
vodnih virov, v smislu, da je potrebno vode dolgoročno varovati in vzpostaviti neko
ravnotežje da bo do leta 2015 doseženo dobro stanje vseh voda, površinskih,
skupaj z obalnim morjem ter podzemnih voda.
Direktiva 76/160/EGS o kopalnih vodah z dne 8. december 1975 se nanaša na
kakovost kopalnih voda, z izjemo vode, namenjene za terapevtske namene, in vode,
uporabljene v bazenih.
Direktiva 80/68/EGS z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred
onesnaževanjem z določenimi nevarnimi snovmi. Namen te direktive je preprečiti
onesnaževanje podzemne vode s snovmi, ki spadajo v družine in skupine snovi iz
seznamov I ali II v Prilogi ter kolikor je to mogoče, preverjati ali odpraviti posledice
onesnaženja, ki se je že pojavilo.
Direktiva 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o
onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti.
DIREKTIVA 2006/44/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 6.
septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da
se omogoči življenje rib ureja kakovost sladkih voda in se uporablja za tiste vode, ki
jih države članice določijo za vode, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da bi
omogočale življenje rib. Cilj te direktive je varovanje ali izboljšanje kakovosti tistih
tekočih ali stoječih sladkih voda, ki omogočajo ali pa bi, če bi se onesnaženost
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

77

4 – Stanje okolja na programskem območju

zmanjšala ali odpravila, omogočale življenje ribam, ki spadajo med avtohtone
(domorodne) vrste, ki prispevajo k naravni raznolikosti ali vrste, katerih prisotnost
pristojni organi držav članic ocenjujejo za zaželeno za upravljanje z vodami.
Direktiva Sveta Evrope 91/676/EEC, sprejeta 1991 se nanaša na varstvo voda pred
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (t.i. Nitratna Direktiva). Osnovni namen
direktive je varovanje podtalnice pred onesnaženjem z nitrati. Predpisani ukrepi
pomembno prispevajo tudi k zmanjšanju emisij N2O. Direktiva posega predvsem na
področje rabe živinskih gnojil.
Šesti akcijski okoljski program Evropske unije (2001-2010) predpisuje, da morajo
stopnje odjema vode biti trajni in torej dolgoročni. Program pa ne določa nobenih
kvantitativnih ciljev.
Čeprav najdemo na programskem območju več območij s številnimi vodnimi telesi, se
vendarle kažejo določeni problemi z gospodarjenjem s tem virom. Posebno pozornost velja
nameniti kvantitativnim vidikom; Številne dejavnosti in porabniki (gospodinjstva, kmetijstvo,
industrija itd) zahtevajo vedno večje količine vode, zaradi česar prihaja do pomanjkanja vode
in se kaže potreba po racionalni uporabi tega naravnega vira. Ne gre pozabiti niti, da ima
programsko območje številne znane turistične kraje, v katerih se potrošnja vode spreminja
odvisno od sezone. V zvezi s tem je treba temeljito premisliti uporabo vodnih virov za
proizvodnjo energije ter se zanjo odločiti samo v primeru, da obstaja tudi ustrezna
razpoložljivost tega vira.
V spodnji tabeli so prikazane potrebe po vodi po posameznih sektorjih potrošnje
(gospodinjstva, industrija in kmetijstvo). Ker ni skupne podatkovne baze, smo morali uporabiti
dva različna vira podatkov za italijansko oziroma slovensko stran programskega območja, pri
čemer pa so viri podatkov, referenčna leta in vrste zbranih podatkov različni. Podatki za
italijanske pokrajine se nanašajo na obračunane količine vode, za slovensko stran pa na
pridobljene količine vode. Primerjavo med situacijama v teh dveh območjih je torej treba jemati
z določenim zadržkom.
Skupna slika nam vsekakor kaže, da se večina vode porabi v gospodinjstvi, z izjemo
Pokrajine Trst, kjer se več kot 50 % vode porabi za druge namene poleg gospodinjskih, in
sicer za industrijo in kmetijstvo. Breme industrijskih dejavnosti je posebno visoko v Sloveniji
(kjer znaša 30 % skupnih pridobljenih količin vode) ter v italijanskih pokrajinah Rovigo, Gorica,
Treviso, Pordenone in Videm. Za kmetijske dejavnosti se porabijo večje količine vode v
itaijanskih pokrajinah Rovigo, Padova in Treviso ter v Sloveniji.
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Tabela 4-6 Odvzeti vzorci vode po vrsti uporabnikov
Vzorci vode po rabi (v tisočih m3)
Proizvodni
obrati in druge
gospodarske
Kmetijstvo in
Drugi
Gospodinjstva
dejavnosti
zootehnika uporabniki Skupaj
Benetke
96,8
2,6
0,3
0,2 100,0
Padova
88,8
4,9
2,6
3,7 100,0
Rovigo
83,8
12,5
3,0
0,7 100,0
Videm
90,9
7,4
1,1
0,6 100,0
Gorica
82,1
14,5
1,3
2,1 100,0
Trst
41,5
0,6
0,1
57,8 100,0
Ferrara
91,2
5,9
1,4
1,6 100,0
Ravenna
85,3
7,8
0,3
6,6 100,0
Treviso
84,8
11,9
2,5
0,9 100,0
Pordenone
88,6
8,7
1,5
1,2 100,0
Slovenija
67,4
30,2
2,4
n.p. 100,0
Italija
86,4
8,9
1,5
3,2 100,0
Vir: za Italijo - Istat, 1999; za Slovenijo - Eurostat, 2002

4.4.1.1 Stanje oskrbe s pitno vodo

Tabela 4-6 prikazuje porabo vode na prebivalca, izračunano kot razmerje med vodo
dobavljeno iz javnega vodovoda

6

in prebivalstvom. podatki za Italijo se nanašajo na leto

1999, za Slovenijo pa na leto 2002.
Tabela 4-7 Poraba vode na prebivalca
Teritorialne enote
Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
v. o. Donave - Gorenjska
v. o. Jadranskega morja - Goriška
v. o. Jadranskega morja - Obalno-kraška
Programsko območje
Območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
v.o. Jadranskega morja - Notranjsko-kraška
v.o. Donave - Osrednjeslovenska

6

Voda dobavljena prek
vodovodov na
prebivalca (m3/preb.)
119,8
86,6
78,3
95,9
122,8
189,6
82,8
90,2
78,4
88,5
168,9
103,7

87,8
88,1
62,1
77,3

Niso upoštevane izgube, ki sicer precej vplivajo na dejanske podatke.
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Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti
Skupaj programska (vključno z območji
na podlagi klavzule fleksibilnosti)
Skupaj območja v ITA v programskem
območju
Skupaj območja v SLO v programskem
območju
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska in območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja v SLO v programskem
območju in območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti
Severovzhodna Italija
Italija
Slovenija
EU 15
EU 27

83,8
97,9
103,7
103,7
87,9
75,9
100,0
88,0
99,7
98,5
66,9
n.p.
n.p.

Vir: Podatki Istat (Italija), 1999 in SURS (Slovenija), 2002; obdelava družba GRETA
Associati

Situacija v teritorialnih enotah programskega območja je precej različna. na italijanski
strani poraba vode bistveno niha od 78,3 m3/preb v Pokrajini Rovigo) do 189,6 m3/preb v
Pokrajini Trst. Na slovenski strani pa se poraba vode giblje med 78,4 m3/preb v Gorenjski
statistični regiji in 168,9 m3/preb v Obalno-kraški statistični regiji. V povprečju je količina
porabljene vode v italijanskih in slovenskih teritorialnih enotah enaka in znaša 103 ,7 m3 na
prebivalca. Poraba vode na območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti pa je na slovenski
strani (75,9 m3/preb.) nižja od porabe na italijanski strani (87,9 m3/preb.) in v povprečju tudi
manjša (83,8 m3/preb.) od porabe na programskem območju (97,9 m3/preb.). Manjša poraba
vode v Sloveniji, v primerjavi z Italijo, se jasno kaže , če se upoštevajo podatki iz
programskega območja skupaj z območji na podlagi klavzule fleksibilnosti v obeh državah
(88,0 m3/preb. v Sloveniji, 100 m3/preb. v Italiji), kar sicer potrjuje tudi razliko na nacionalni
ravni (66,9 m3/preb. v Sloveniji in ; 98,5 m3/preb. v Italiji). Velja opaziti, da je poraba vode v
Sloveniji tako na programskem območju kot na območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti
večja (103,7 m3/preb. oziroma 75,9 m3/preb.) kot na nacionalni ravni (66,9 m3/preb.). Podatki
za slovenske statistične regije iz leta 2005 kažejo, da se trend porabe vode vsekakor
zmanjšuje. V Italiji se samo na programskem območju v povprečju porabi več vode (103,7
m3/preb.) kot na nacionalni ravni (98,5 m3/preb.) oziroma v severovzhodni Italiji (99,7
m3/preb.), medtem ko je poraba nižja na območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti (87,9
m3/preb.).
Tabela 4-8 prikazuje deleže vode, ki se izgubi v vodovodnem sistemu. Iz teh podatkov
lahko ugotovimo učinkovitost sistemov za oskrbo s pitno vodo. Italijanski podatki s nanašajo
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na leto 1999. Deleži so se izračunali kot razlika med vodo, odpravljeno v vodovod, in
dejansko zaračunano količino vode. Slovenski podatki se nanašajo na leto 2002, izgube pa
so se izračunale kot razlika med količino sladke vode dobavljeno gospodinjstvom in večjim
porabnikom ter vodo, ki je bila odpravljena v vodovod.
Tabela 4-8 Voda, izgubljena v sistemih oskrbe s pitno vodo
Teritorialne enote

Odstotek izgubljene vode
v vodovodu

Programska območja
Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
v. o. Donave - Gorenjska
v. o. Jadranskega morja - Goriška
v. o. Jadranskega morja - Obalno-kraška

27,5
26,8
30,0
33,9
30,3
25,8
19,6
17,2
30,7
42,4
17,5

Območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
v. o. Jadranskega morja - Notranjskokraška
v. o. Donave - Osrednjeslovenska

26,6
28,7
64,2
44,2

Vir: Podatki Istat (Italija), 1999 in SURS (Slovenija), 2002; obdelava družba GRETA Associati

Na italijanski strani je izguba vode visoka v deželah Veneto in Furlanija Julijska
krajina, kjer se vrednosti gibljejo med 25 in 30 % odpravljene vode. Situacija je boljša v dveh
pokrajinah v Deželi Emilia Romagna, kjer znašajo izgube 19,6 % v Ferrari in 17,2 % v
Ravenni.
Na slovenski strani je situacija veliko bolj razgibana in so in so izgube vode na
splošno veliko višje od izgub v italijanskih pokrajinah, razen v Obalno-kraški statistični regiji,
kjer znaša povprečna izguba 17,5 % odpravljene vode. Velja izpostaviti izjemen podatek iz
Notranjsko-kraške statistične regije, kjer se izgubi 64,2 % pitne vode.
Podatki o letni porabi vode v gospodinjstvih so prikazani v Tabeli 4-8. Podatki za
italijanske pokrajine se nanašajo na leto 1999, vrednosti za slovenske statistične regije pa za
leto 2002.
Tabela 4-9 Poraba vode v gospodinjstvih
Teritorialne enote
Benetke
Padova
Rovigo
Videm

Letna poraba vode v
gospodinjstvih na
prebivalca
(m3/preb.*leto)
79,2
61,0
61,3
74,2
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Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
v. o. Donave - Gorenjska
v. o. Jadranskega morja - Goriška
v. o. Jadranskega morja - Obalno-kraška

Programsko območje
Območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
v. o. Jadranskega morja - Notranjskokraška
v. o. Donave - Osrednjeslovenska
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti
Skupaj programska (vključno z
območji na podlagi klavzule
fleksibilnosti)
Skupaj območja v ITA v programskem
območju
Skupaj območja v SLO v programskem
območju
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska in območja na
podlagi klavzule fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na programskem
območju in območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti v SLO
Severovzhodna Italija
Italija
Slovenija

82,5
72,8
59,9
62,4
44,9
48,0
121,8
68,5

63,9
68,9
35,0
56,1
61,5

66,4
68,9
64,8
65,2
54,1
68,0
58,8
66,3
74,0
44,3

Vir: Podatki Istat (Italija), 1999 in SURS (Slovenija), 2002; obdelava družba GRETA Associati

Iz Tabele 4-8 je razvidno, da je poraba vode v gospodinjstvih na območju obdelave na
slovenski strani (58,8 m3/preb./leto) nižja od porabe na italijanski strani (68,0 m3/preb./leto),
vendar še vedno presega slovensko nacionalno povprečje (44,3 m3/preb./leto).
Nasprotno pa je poraba v gospodinjstvih na italijanski strani rahlo višja od povprečne
porabe v severovzhodni Italiji (66,3 m3/preb./leto), vendar nižja od italijanskega nacionalnega
povprečja (74,0 m3/preb./leto).
Čeprav je poraba v gospodinjstvih v slovenskih statističnih regijah večinoma nižja od
porabe v italijanskih provincah, lahko najvišjo porabo vode v gospodinjstvih na programskem
območju opazimo v Obalno-kraški statistični regiji (121,8 m3/preb./leto). Na italijanski strani se
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najvišja poraba vode v gospodinjstvih beleži v pokrajinah Benetke (79,2 m3/preb./leto), Videm
(74,2 m3/preb./leto) in Trst (72,8 m3/preb./leto). Pri tem je v obeh pokrajinah problem
sezonske porabe, ki kaže na veliko razliko zaradi vpliva turizma.
Pri ocenjevanju stopnje obremenitve, ki jo človekove dejavnost predstavlja na
podzemne vodne rezerve, smo upoštevali delež podzemnih voda (tudi izvirske vode) na
skupno količino odvzete vode. Glede tega velja pripomniti, da se v številnih teritorialnih
enotah programskega območja, vključno z območji na podlagi klavzule fleksibilnosti, odvzema
le podzemna voda (pokrajine Videm, Gorica, Trst ter Goriška, Obalno-kraška, Notranjskokraška in Osrednjeslovenska statistična regija), medtem ko je delež na ostalih delih,
predvsem italijanskega ozemlja, precej nizek (pokrajine Rovigo, Ferrara in Ravenna), verjetno
zaradi večjega števila oziroma pretoka površinskih vodnih tokov na teh območjih. Na
italijanski strani programskega območja znaša delež odvzete podzemne vode 71,2 % ter je
nižji od italijanskega povprečja (86,4 %) in povprečja za severovzhodno Italijo (85,3 %).
Situacija je povsem drugačna na italijanskih območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti, kjer
znaša delež podzemnih voda v skupni količini odvzete vode kar 97,5 %. Za razliko od Italije
vodooskrba v Sloveniji temelji na odvzemih iz podzemne vode. Poleg tega je Slovenija na
območju obalno-kraške statistične regije oziroma na v. o. Jadranskega morja odvisna od
vodnih virov na Hrvaški strani. To lahko sklepamo iz povprečnih vrednosti za območji obeh
držav na programskem območju in na območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti ter tudi iz
vrednosti na nacionalni ravni.
Tabela 4-10 Odstotek podzemne vode na celoto zajetih voda
Teritorialne enote
Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
v. o. Donave Gorenjska
v. o. Jadranskega morja Goriška
v. o. Jadranskega morja Obalno-kraška
Programsko območje
Območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
v. o. Jadranskega morja - Notranjskokraška
v. o. Donave - Osrednjeslovenska
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti
Skupaj
programska
(vključno
z
območji
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti)
Skupaj območja v ITA v programskem
območju
Skupaj območja v SLO v programskem
območju

Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
58,6
70,0
25,4
100,0
100,0
100,0
39,4
11,7
98,2
100,0
100,0
74,2

99,9
92,8
100,0
100,0
98,1

83,6
71,2
99,1
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Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska in območja na
podlagi klavzule fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na programskem
območju in območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO

97,5
100,0
80,8
99,6

Severovzhodna Italija
Italija
Slovenija

85,3
86,4
100,0

Vir: Podatki Istat (Italija), 1999 in SURS (Slovenija), 2002; obdelava družba GRETA Associati

SKUPNI ZAKLJUČKI: Na celotnem programskem območju zasledimo visoko raven
porabe vode. Najbolj kritične situacije zasledimo v Osrednjeslovenski statistični regiji ter v
pokrajinah Benetke, Gorica, Trst in Videm. Glede količine vode, ki se izgubi v vodovodnih
omrežjih, lahko ugotovimo, da so najmanj učinkoviti vodovodi v Notranjsko-kraški,
Osrednjeslovenski in Goriški statistični regiji. Nujno bi torej bilo treba izboljšati učinkovitost
vodovodnih sistemov in preprečevati izgube tega vira. V tem kontekstu bi bilo priporočljivo, da
se opravi pozorna presoja trajnosti izgradnje novih proizvodnih ali bivalnih enot, za katere se
pričakuje dodatna potrošnja vode, ter se oceni razpoložljivost vodnih virov na zadevnih
območjih.
4.4.1.1

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odpadne vode iz urbanih naselij in industrijskih območij predstavljajo veliko
obremenitev na vodno okolje zaradi organskih spoji, hranil in nevarnih snovi.
Tabela 4-11 prikazuje deleže prebivalcev, priključenih na kanalizacijsko omrežje v
posameznih teritorialnih enotah. Iz teh vrednosti lahko sklepamo o razširjenosti centraliziranih
sistemov za zbiranje in obdelavo komunalnih odpadnih voda na programskem območju.
Tabela 4-11 Delež prebivalcev, priključenih na kanalizacijsko omrežje*

Italijanska območja

Delež
prebivalcev,
priključenih
na
kanalizacijsko omrežje

Benetke

84,0

Padova

89,6

Rovigo

86,8

Videm

99,2

Gorica

98,4

Trst

98,8

Ferrara*

85,0

Ravenna*

85,0

Treviso

73,8

Pordenone

85,3

Slovenska območja
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Gorenjska

52,5

Goriška

48,3

Obalno-kraška

59,5

Notranjsko-kraška

41,4

Osrednjeslovenska

66,2

Slovenija
50,2
*Podatki za pokrajine v Furlaniji Julijski krajini se nanašajo na leto 2003, podatki za pokrajine v Deželi Veneto na leto
2001, podatki za pokrajini Ferrara in Ravenna na leto 2004, medtem ko se podatki za Slovenijo nanašajo na leto
2002.

Vir: Podatki Optimalna teritorialna območja in SURS; obdelava GRETA Associati

Očitno je, da je razširjenost kanalizacijskih omrežij v italijanskih pokrajinah večja od
razširjenosti na slovenski strani. Na italijanski strani znaša delež prebivalcev, priključenih na
kanalizacijsko omrežje med 73,8 % v pokrajini Treviso in 99,2 % v Vidmu, medtem ko se
vrednosti za slovensko stran gibljejo med 41,4 % v Notranjsko-kraški in 66,2 % v
Osrednjeslovenski statistični regiji. Razlog za občutno razliko med vrednostmi na dveh
straneh programskega območja lahko najdemo delno v različnem načinu zbiranja podatkov,
delno pa tudi v dejstvu, da je v slovenskih statističnih regijah programskega območja več
majhnih urbanih središč kot pa v italijanskih pokrajinah. Direktiva 91/271/EGS namreč ne
določa, da bi naselja z manj kot 2.000 populacijskih ekvivalentov morala imeti centralizirane
sisteme za zbiranje in obdelavo komunalnih odpadnih voda. Vsekakor pa morajo tudi takšna
naselja poskrbeti za ustrezne sisteme za obdelavo odpadnih voda Deleži v Gorenjski in
Goriški statistični regiji se ujemajo z nacionalnim povprečjem (50,2 %), medtem ko so deleži
prebivalcev, priključenih na kanalizacijsko omrežje v drugih statističnih regijah, razen v
Notranjsko-kraški, višji od nacionalnega povprečja.
SKUPNI ZAKLJUČKI: V nasprotju z italijanskimi pokrajinami imamo na slovenskih
delih programskega območja manjši delež prebivalstva s povezavo na kanalizacijsko omrežje.
Potrebni so ukrepi, da se zapolni ta vrzel. Bistvenega pomena so tudi povezave proizvodnih in
bivalnih enot s kanalizacijskimi sistemi, pri čemer se odpadne vode iz teh omrežij morajo nujno
stekati v čistilno napravo, da bi se zaščitili njihovi končni prejemniki (površinska in podzemna
vodna telesa).

4.4.2 Kakovost površinskih voda
Stanje površinskih voda ter zmanjšanje obremenitve in učinkov onesnaževal ureja
več EU direktiv, in sicer:
Direktiva Sveta 75/440/CCE, z dne 16 junija 1975 zadeva kvaliteto površinskih
voda, ki je namenjena oskbi prebivalstva s pitno vodo v državah članicah. Določa
standarde koncentracije BOD v pitni vodi.
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Direktiva 76/464/EGS o onesnaževanju zaradi določenih nevarnih snovi, ki se
izlivajo v vodno okolje, od držav članic zahteva, da se uvedejo ustrezni ukrepi za
odpravo ali zmanjšanje onesnaženja površinskih, morskih obalnih in podzemnih
voda zaradi določenih nevarnih snovi.
Direktiva 91/271/EGS Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne
vode, s katero se skuša zmanjšati onesnaženje iz sistemov za obdelavo voda in
določenih industrijskih obratov.
Direktiva 96/61/ES Sveta z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in
nadzorovanju onesnaževanja, katere namen je nadzorovati in preprečevati
onesnaženje voda zaradi industrijskih dejavnosti.
Direktiva Sveta 2000/60/EC z dne 23. oktobra 2000 in z njo povezane direktive
zahtevajo, da se vode zaščitijo in upravljajo tako, da se do leta 2015 doseže dobro
stanje površinskih, morskih, obalnih in podzemnih voda. Direktiva še določa vodna
telesa kot temeljne enote za upravljanje in vodna območja kot temeljne
administrativne enote.
Direktiva 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 15. februarja 2006 o
upravljanju kakovosti kopalnih voda določa pravila za nadzor, vrednotenje in
upravljanje kakovosti kopalnih voda ter posredovanje informacij o kakovosti voda.
Direktiva zasleduje predvsem dva cilja: zmanjšati in preprečevati onesnaženje
kopalnih voda in obveščati evropske državljane o stopnji onesnaženosti voda.
Ob upoštevanju vedno večje onesnaženosti tekočih in stoječih sladkih voda,
Direktiva 2006/44/ES o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati,
da se omogoči življenje rib, spodbuja raziskave in ukrepe, ki omogočajo ali pa bi, če
bi se onesnaženost zmanjšala ali odpravila, omogočale življenje ribjim vrstam.

Organske snovi
Prevelike količine organskih snovi v rekah lahko poslabšajo stanje voda, povzročijo
neravnovesje v biotski raznovrstnosti vodnih organizmov in mikrobiološko kontaminacijo, ki pa
lahko slabo vpliva na ustreznost vode za pitje in kopanje. Poglavitni viri, zaradi katerih se
povečujejo količine organskih snovi, so izpusti odpadnih voda iz industrijskih obratov in
izpiranje kmetijskih zemljišč. Zaradi povečanega bakterijskega metabolizma, ki je posledica
onesnaženosti z organskimi snovmi, se poveča tudi potreba mikrobov po kisiku. Sledi, da se
zmanjša koncentracija raztopljenega kisika v vodi. V takšnem stanju anoksije, se dušik
pretvori v amonijak, ki pa je nad določeno mejno vrednostjo strupen za vodna bitja. Kazalnik,
s katerim se meri delež kisika v vodnih telesih, je biokemijska potreba po kisiku (BOD)
oziroma potreba mikroorganizmov po kisiku, ki ga potrebujejo za oksidacijo biološko
razgradljivih organskih snovi. Koncentracija BOD se večinoma izraža v mg O2/l. Vrednost
BOD 5 odgovarja porabi kisika, zabeleženi po petih dneh inkubacije vzorca. Ta kazalec pa v
predpisih nima neposredne zveze s specifičnimi cilji, temveč le kaže na učinkovitost čistilnih
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naprav. Slika 4-8 prikazuje povprečne letne koncentracije BOD5 v površinskih vodotokih na
teritorialnih enotah programskega območja. Koncentracije so se izračunale na osnovi
vrednosti s postaj za monitoriranje, katerih porazdeljenost prikazuje Tabela 4-12.

Slika 4-9 Letne povprečne koncentracije BOD5 v rekah na programskem
območju
VENEZIA_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN

PADOVA_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN

2,5

3

2,4

2,5

2,3

2

2,2
1,5
2,1
1

2

0,5

1,9
1,8

0
2000

2001

2002

2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

TREVISO_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2000

2001

2002

2003

2004
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ROVIGO_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN

PORDENONE_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN

5

3

4,5
2,5

4
3,5

2

3
2,5

1,5

2
1

1,5
1

0,5

0,5
0

0
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UDINE_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN

2002

2003

2004
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GORENJSKA_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN

NOTRANJSKO KRASKA_BOD5 mg/l O2 ANNUAL MEAN
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Tabela 4-12 Porazdelitev rečnih postaj za monitoriranje na programskem
območju
Teritorialna enota

Število postaj
2

Ferrara
Gorenjska
Goriska
Gorizia
v.

o.

1
4
3

Jadranskega

morja

-

morja

-

Notranjsko-kraska
v.

o.

Jadranskega

Obalno-kraska
v.

o.

Donave

-
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Osrednjeslovenska
Padova
Pordenone
Ravenna
Rovigo
Treviso

13
2
1
9
5

Videm

7

Benetke

8

Vir: EEA

Pokrajina Trs ni všteta, ker je število vodotokov v tej teritorialni enoti zanemarljiva v primerjavi
z drugimi. Med leti 2003 in 2004 se je koncentracija organskih snovi v rečnih vodah zmanjšala
v vseh teritorialnih enotah programskega območja. Izjemi sta le pokrajini Padova in Treviso,
kjer se beleži stalna rast organskih snovi. Na področjih Roviga, Gorenjske in Goriške pa so se
v obdobju od leta 2002 do leta 2004 koncentracije BOD 5 zmanjševale. Najvišje koncentracije
organskih snovi najdemo v pokrajinah Rovigo in Ferrara ter, kljub zmanjšanju, v Ravenni, kjer
so v opazovanem obdobju vrednosti vedno presegale 3 mg O2/l. Tudi v pokrajini Treviso je
povprečna letna koncentracija BOD5 v letu 2004 dosegla vrednost 3 mg O2/l in še vedno
raste. V slovenskih statističnih regijah so se vsaj v zadnjih letih izkazale posebno nizke
vrednosti za organske snovi, pri čemer povprečna letna koncentracija BOD5 ni presegla 2 mg
O2/l. Edina izjema je Osrednjeslovenska statistična regija, v kateri se vrednosti od leta 2001
gibljejo med 3 in 4 mg/l. Omembe vredno je tudi veliko povišanje v Obalno-kraški statistični
regiji med leti 2001 (< 2 mg O2/l) in 2002 (6 mg O2/l). Po tem letu se je koncentracija spet
vrnila na nizke vrednosti (< 2 mg O2/l).
Problem evtrofikacije
Prevelike količine dušika in fosforja v vodnih telesih (evtrofikacija) zaradi izpustov iz
gospodinjstev, industrijskih obratov in kmetijstva, lahko povzročijo velike ekološke
spremembe, kot so izguba živalskih in rastlinskih vrst ter, med ostalim, tudi negativne
posledica na uporabnost vode za ljudi. Slika 4-9 prikazuje povprečne letne koncentracije
nitratov in ortofosfatov v rekah na delih programskega območja. Vrednosti so se zbrale z
merilnih postaj, katerih porazdelitev prikazuje Tabela 4-12. Kot smo že navedli, Pokrajina Trst
ni všteta, ker je število površinskih vodotokov v tej teritorialni enoti zanemarljiva v primerjavi z
drugimi.
Slika 4-10 Povprečne letne koncentracije nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju
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TREVISO_NITRATE mg/l N ANNUAL MEAN

TREVISO_ORTHOPHOSPHATE m g/l P ANNUAL MEAN
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P OR D EN ON E_ N I T R A TE m g/ l N A N N U A L M EA N

PORDENONE_ORTHOPHOSPHATE m g/l P ANNUAL
MEAN
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FERRARA_ORTHOPHOSPHATE m g/l P ANNUAL MEAN

FERRARA_NITRATE m g/l N ANNUAL MEAN
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N OT R A N JSKO KR A SKA _ N IT R A T E mg / l N A N N U A L M EA N

NOTRANJSKO KRASKA_ORTHOPHOSPHATE m g/l P
ANNUAL MEAN
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OSR ED N JESLOV EN SKA _ N IT R A T E mg / l N A N N U A L M EA N
OS R ED N J ES L OVEN S K A _ OR T H OP H OS P H A T E m g/ l P A N N U A L
M EA N
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Kot smo že navedli v primeru BOD, se najvišje vrednosti hranil v rečnih vodah beležijo
v pokrajinah Ferrara, Ravenna in Rovigo. V obravnavanem obdobju so koncentracije nitratov
rasle, v zadnjem opazovanem letu pa presegle 2 mg/l, medtem ko so koncentracije fosfatov
bile malo pod 0,1 mg/l. Tudi v okolici Padove so koncentracije hranil v vodah precej nizke.
Velja opaziti izjemno visoko koncentracijo fosfatov v letu 2003 (0,25 mg/l). Čeprav
koncentracije hranil v pokrajinah Treviso in Benetke ne dosegajo vrednosti v zgoraj
omenjenih pokrajinah, vendarle stalno rastejo. Na italijanski strani se v pokrajinah Dežele
Furlanija Julijska krajina beležijo nižje koncentracije hranil v rekah; med leti 2002 in 2003 je
letna povprečna koncentracija nitratov v površinskih vodah Pokrajine Pordenone presegla 2
mg/l. Koncentracije nitratov in fosfatov v slovenskih statističnih regijah od leta 2001 dalje ne
presegajo 1 mg/l oziroma 0,05 mg/l. Izjema je le Osrednjeslovenska regija, kjer pa vrednost
vsekakor nikoli ne dosegajo posebno visokih vrednosti.
Na spodnji sliki je povzeta situacija povprečnih letnih koncentracij BOD5, nitratov in
fosfatov v letu 2004.

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

95

2003

2004

4 – Stanje okolja na programskem območju

Slika 4-11 Povprečne letne koncentracije BOD5, nitratov in fosfatov v letu 2004
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Vir: Obdelava Greta Associati na podatkih EEA

Kot smo že navedli za koncentracije BOD5, nitratov in fosfatov, so se najbolj kritične
situacije zabeležile v italijanskih pokrajinah Rovigo, Ferrara in Ravenna. Osrednjeslovenska
regija in pokrajina Treviso izstopata po visokih koncentracijah BOD5, medtem ko se v Padovi,
Benetkah in Trevisu kažejo večje koncentracije nitratov.
Glede koncentracij posameznih onesnaževal (BOD, nitrati, fosfati) se lahko kakovost
vodnih teles popolneje oceni s pomočjo skupnih kazalecev, ki upoštevajo različne kemijskofizikalne parametre in ne le koncentracije posameznih onesnaževal.
V Italiji se vodotoki klasificirajo (Zakonodajni odlok št. 152/99) po njihovem ekološkem
stanju 7 in okoljskem stanju 8.

7

Klasifikacija ekološkega stanja je izražena v razredih od 1 do 5, izračuna pa se s kombinacijo podatkov o 7
parametrov makrodeskriptorjev (raztopljeni kisik, BOD, COD, NH4, NO3, skupni fosfor, Escherichia Coli) in
rezultatom celovitega biotskega indeksa za obravnavani ali referenčni odsek. Uporabi se najslabši rezultat
celovitega biotskega indeksa in makrodeskriptorjev.
8
Stanje površinskih voda se določi z upoštevanjem podatkov o ekološkem stanju in podatkov o kemijskem stanju
. V navedeni Tabeli 1 so za Italijo navedeni elementi stanja po Zakonodajnem odloku št. 152/99 (1. januarja 2008
bo to tabelo zamenjala tabela 1 iz Priloge A Ministrskega odloka št. 367/03).
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Večina vodotokov v Deželi Furlanija Julijska krajina, ki jih monitorira Deželna
agencija za varstvo okolja Arpa, so v letih 2003-2004 kazali dobro okoljsko stanje.
Velja omeniti zelo dobro okoljsko stanje potoka Venzonassa na merilni postaji Venzone
in reke Nadiže na postaji Podbuniesac, obe v pokrajini Videm. Nasprotno pa tare reko
Tilment na odseku pri Tolmižu (Pokrajina Videm) hudo pomanjkanje vode, in sicer zaradi
redkih padavin v zadnjih letih ter tudi številnih zajetij, iz katerih se voda ne vrača vedno v
bližino zajetja. Zaradi pomanjkanja vode se je zaradi neustrezno obdelanih mestnih in
industrijskih odpadnih voda bistveno poslabšala kakovost rečne vode južno od Tolmiža.
V sklopu monitoring v obdobju 2003-2004 se na nobeni postaji ni zabeležilo slabo ali
zelo slabo okoljsko stanje vodotokov. Treba je vsekakor dodati, da je v Deželi Furlanija
Julijska krajina malo merilnih postaj in večina jih je v gorah. 9 najboljšo situacijo med
pokrajinami programskega območja v Deželi Veneto zasledimo v Pokrajini Treviso, kjer je
okoljsko stanje površinskih voda zadostno ali dobro.
Kakovost vodotokov v Pokrajini Benetke se močno razlikuje od kraja do kraja. Na
večjem delu merilnih postaj se je zabeležilo zadostno okoljsko stanje in kar nekaj odsekov
kaže dobro okoljsko stanje, ki je na višinah boljše, v dolinah pa slabše. Naj dodamo, da
kažejo morske obalne vode dobro stopnjo trofije.
Najslabše je ugotovljeno stanje v pokrajinah Padova in Rovigo, kjer je okoljsko stanje
skoraj vseh vodnih tokov slabo.
Tudi vodotoki v pokrajinah Ferrara in Ravenna so v letih 2001-2002 kazali slabo
okoljsko stanje. 10
Podatki o kakovosti vodnih tokov v slovenskih statističnih regijah v letu 200411 pričajo
o dobrem kemijskem stanju v skladu s predpisi iz okvira Zakona o varstvu okolja. Izjeme sta
postaji za monitoring pri Solkanu in Novi Gorici v Goriški statistični regiji in postaji Beričevo in
Jačka v Osrednjeslovenski statistični regiji, kjer se je zabeležilo slabo kemijsko stanje.
Po klasifikaciji biološkega stanja tekočih voda, ki jih uvrščamo v razrede kakovosti, se
je večina vodnih tokov na slovenskem delu programskega območja uvrstila v razred 1 ali 2,
kar priča o dobrem okoljskem stanju.
Slabšo biološko kakovost (2-3) zasledimo v potoku Hubelj (Goriška statistična regija),
in sicer na delu, kjer se steka v Vipavo.
Nizek indeks biološke kakovosti (3) opazimo tudi v nižinskem delu Ljubljanice
(Osrednjeslovenska statistična regija) na odseku sotočja s Savo.

9

Za ponazoritev je primeren Odlok Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine št. 2667 z dne 21. oktobra 2005.
Dežela Emilia Romagna, Načrt za varstvo voda, Splošno poročilo, odobrila Zakonodajna skupščina s sklepom št.
40 z dne 21. decembra 2005.
11
Ministrstvo za okolje in prostor, agencija Republike Slovenije za okolje, Monitoring kakovosti površinskih
vodotokov v Sloveniji v letu 2004.
10
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SKUPNI ZAKLJUČKI: Različni vodotoki ne predstavljajo dobrega stanja: na italijanski strani se
kaže to predvsem v pokrajinah Rovigo, Ferrara, Ravenna in Padova. Na slovenski strani je
stanje vodotokov sorazmerno dobro, z izjemo v Goriški in Osrednjeslovenski statistični regiji.
Treba bo skušati doseči dobro stanje površinskih voda.

4.4.3 Kakovost jezerskih voda
Na programskem območju najdemo tako na slovenski kot na italijanski strani kar
nekaj jezer. Med večjimi na v.o. Donave - Gorenjski statistični regiji sta Bled (1,438 km2) in
Bohinj (3,8 km2); Cerkniško jezero (>24 km2) v v.o.Jadranskega morja -Notranjsko-kraški
statistični regiji, jezero Cavazzo (1,18 km2) in spodnje Belopeško jezero (0,13 km2) v
pokrajini Videm, ter jezeri Lago (0,5 km2) in Santa Maria (0,4 km2) v pokrajini Treviso.
Če si ogledamo skupaj parametre za: fosfor, dušik, prosojnost in klorofil a, lahko
dobro ocenimo trofično stanje jezera. Če se namreč poveča (evtrofikacija), pomeni, da se je
kakovost vodnega telesa poslabšala, kar pomeni, da je voda manj uporabna. Za oceno stanja
trofije imamo več različnih načinov: Način, ki ga uporabljajo za klasifikacijo slovenskih jezer 12
je način, ki ga priporoča metoda OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj –
1982 Eutrophication of waters. Monitoring, Assessment and Control).
V obdobju od leta 2001 do leta 2005 je bilo Blejsko jezero na osnovi vsebnosti fosforja
in klorofila označeno za mezotrofno, po visoki prosojnosti pa z oligotrofno (z izjemo za leto
2004, ko je prosojnost bila zmanjšana).
Analiza stanja trofije v Bohinjskem jezeru v istem obdobju je izkazala večinoma
oligotrofno stanje, pri čemer so povprečne letne koncentracije dušika v obdobju med leti
2002-2005 bile značilne za mezotrofno stanje (300-650 μg/L), povprečne letne koncentracije
klorofila a pa značilne za stanje ultra-oligotrofije (<1 μg/l) v vseh obravnavanih letih.
Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Evropi. Leta 2005 je kemijsko stanje
bilo dobro.
Kakovost italijanskih jezer se je preverila z indeksom okoljskega stanja, kakor je
določen v odstavku o vodnih tokovih. V okviru monitoringa jezer v Deželi Furlanija Julijska
krajina v obdobju 2003-2004, se je izkazalo dobro okoljsko stanje obeh vodnih teles v
Pokrajini Videm. V okviru monitoringa jezer v Deželi Veneto v obdobju 2001-2002, pa se je
izkazalo slabo okoljsko stanje jezera Lago in zelo slabo stanje jezera Santa Maria.
SKUPNI ZAKLJUČKI: V jezerih na slovenski strani se beleži pretežno stanje oligotrofije.
Italijanska jezera na programskem območju kažejo dobro okoljsko stanje, razen jezer Lago in
Santa Maria v Pokrajini Treviso, ki kažeta slabo oziroma izredno slabo okoljsko stanje.
Potrebno je doseči dobro stanje za vsa jezera v programskem območju.

12

Ministrstvo za okolje in prostor, agencija Republike Slovenije za okolje, Poročilo o kakovosti jezer za leto 2005.
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4.4.4 Kakovost podzemnih voda
V Italiji se je okoljsko stanje podzemnih voda ocenilo na osnovi kemijskega in
kvalitativnega (SCAS) in kvantitativnega stanja (SQuAS), ki ju določajo kemijski oziroma
kvantitativni razredi.
Kvantitativne meritve temeljijo na ocenjevanju stopnje izkoriščenosti vodnega vira. Pri
tem se upoštevajo pretoki izvirov in piezometrična raven podzemnih voda.
Kemijske meritve temeljijo na oceni fizikalnih in kemijskih parametrov, ki se
označujejo kot temeljni parametri, ki so makrodeskriptorji ali dodatni parametri.
Z matriko štirih kvantitativnih razredov stanja (indeks SQuAS) in petih kvalitativnih
razredov (indeks SCAS) dobimo (kvalitativno-kvantitativno) okoljsko stanje podzemnih voda
(indeks SAAS), izraženo v petih razredih okoljskega stanja.
Na podlagi monitoringa podzemnih vod, narejene iz strani ARPAV v letu 2001-2002
se je izkazalo, da je stanje na večini vrtin za monitoring podzemnih voda v pokrajinah Padova
in Benetke »posebno« okoljsko stanje. To pomeni, da izmerjeni kvalitativni oziroma
kvantitativni parametri sicer ne predstavljajo večjega vpliva človekovih dejavnosti, vendar je
uporaba vodnega vira omejena zaradi določenih naravno prisotnih kemičnih snovi ali zaradi
nizkega kvantitativnega potenciala.
V Pokrajini Treviso je situacija bolj raznolika. Nekateri vodonosniki kažejo slabo
stanje, drugi posebno, nekateri pa dobro stanje. Vzrok za slabo stanje na merilnih postajah v
Deželi Veneto so visoke koncentracije nitratov, organskih halogenih spojin in pesticidov.
K temu naj pripomnimo, da se ni opravil monitoring podzemnih voda v Pokrajini
Rovigo.
Stanje vseh monitoriranih podzemnih vodnih teles v pokrajinah Ferrara in Ravenna se
je izkazalo za posebno, razen v primeru ene merilne postaje v Pokrajini Ferrara, kjer se je
zabeležilo slabo okoljsko stanje. 13.
Po monitoringu, ki ga je opravila ARPA Furlanija Julijska krajina v obdobju 2001-2002,
se je lahko ocenila kemijska kakovost podzemnih voda v pokrajinah Gorica (11 vrtin),
Pordenone (17 vrtin) in Videm (70 vrtin).

13

Dežela Emilia Romagna, Načrt za varstvo voda, Splošno poročilo, odobrila Zakonodajna skupščina s sklepom št.
40 z dne 21. decembra 2005.
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Tabela 4-13 Klasifikacija kemijskega stanja podzemnih voda v Furlaniji Julijski
krajini
Razredi
kemijske
kakovosti
podzemnih
voda
Razred 1
Razred 2

Razred 3
Razred 4

Razred 0

Število kontrolnih vrtin
Opis
Vpliva človekovih dejavnosti ni
oziroma je zanemarljiv; kemijske
lastnosti so odlične
Vpliv človekovih dejavnosti je
majhen in dolgoročno trajnosten;
kemijske lastnosti so dobre
Vpliv človekovih dejavnosti je
precejšen; kemijske lastnosti so v
splošnem dobre, vendar se
kažejo tudi pomanjkljivosti
Vpliv človekovih dejavnosti je
velik; kemijske lastnosti so slabe
Vpliva človekovih dejavnosti ni
oziroma je zanemarljiv; obstajajo
pa posebne naravne kemijske
lastnosti v koncentracijah višjih od
tistih v razredu 3
SKUPAJ

Gorica

Pordenone

2
8

1

Videm

1
10

41

1

7

6

16

5
11

17

70

Vir: Podatki ARPA Furlanija Julijska krajina, 2001-2002; obdelava GRETA Associati

V treh pokrajinah, v katerih se je opravil monitoring, se v večini podzemnih voda kaže
majhen in trajnosten dolgoročni vpliv človekovih dejavnosti z dobrimi hidrokemijskimi
lastnostmi (razred 2).
V 35 % vrtin v Pokrajini Pordenone in 23 % vrtin v Pokrajin Videm je monitoring
pokazal velik vpliv človekovih dejavnosti, pri čemer so hidrokemijske lastnosti bile slabe
(razred 4). Osveženi podatki o stanju okolja v Deželi Furlanija Julijska krajina za leto 2005
kažejo, da je v številnih občinah pokrajin Pordenone in Videm "znaten vpliv človekovih
dejavnosti", kar se kaže v zaskrbljujočem povišanju količine nitratov od leta 2002 do danes, v
prisotnosti ostankov herbicidov in metabolitov ter onesnaženju s kloriranimi organskimi topili.
V 10 % vrtin za monitoriranje v Pokrajin Videm se je izkazal velik vpliv človekovih
dejavnosti, pri čemer so hidrokemijske lastnosti v splošnem dobre, vendar se kažejo tudi
pomanjkljivosti (razred 3).
V Deželi Furlanija Julijska krajina je treba posvečati večjo pozornost tem področjem
zaradi spreminjanja podnebnih pogojev, zaradi katerega količine padavin, in sicer dežja in
snega upadajo iz leta v leto ter je tako zmanjšan dotok vode, medtem ko se izkoriščanje
vodnih virov povečuje. Zaradi pomanjkanja vode v podzemlju se tudi povečuje koncentracija
številnih onesnaževal, ki negativno vplivajo na kakovost voda. Zaradi koncentracije
onesnaževal, spada že danes velik del monitoriranih voda v 4. kakovostni razred, ki je
najslabši razred po klasifikaciji iz Zakonodajnega odloka št. 152/99
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Na slovenski strani je monitoring kakovosti aluvijalnih vodonosnikov v letu 2003 14
izkazala slabo kemijsko stanje v vseh vrtinah za monitoriranje v Goriški (3 vrtine), Notranjskokraški (8 vrtin), Osrednjeslovenski (10 vrtin) in Gorenjski (23 vrtin) statistični regiji.
Ocena priča o tem, da so se presegle mejne vrednosti določenih onesnaževal v
podzemnih vodah, in sicer: vrednosti nitratov in ortofosfatov v Goriški statistični regiji; vrednosti
amoniaka, ortofosfatov in desetil-atrazina v Notranjsko-kraški statistični regiji; tetrakloroetana
v Osrednjeslovenski statistični regiji; amoniaka, nitratov, ortofosfatov, atrazina, desetilatrazina, pesticidov in mineralnih olj v Gorenjski statistični regiji.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Večina monitoriranih podzemne voda v programskem območju kažejo
slabo okoljsko stanje. Treba bo torej skušati izboljšati kakovost podzemnih voda in doseči
njihovo dobro kemijsko stanje.

4.4.5 Kakovost obalnih morskih voda
Dušik in fosfor
Prevelika vsebnost dušika in fosforja v somornici in obalnih vodah lahko povzroči
neželene posledice, in sicer pretirano rast alg, zaradi katere se poveča količina usedlin
organskih snovi na dnu. Usedanje snovi se lahko poveča zaradi spremenjene strukture vrst in
pelagične trofične mreže. Tako imamo, na primer, lahko nesorazmerno število malih bičkarjev
v primerjavi z velikimi ceponožci. Posledica tega pa sta nižja stopnja razkroja, za katerega so
odgovorni ceponožci, in posledično povečanje količine usedlin. Temu sledi še povišana
poraba kisika, zaradi česar lahko pride do pomanjkanja kisika in spremembe v strukturi in
smrtnosti pridnenih živalskih vrst. Zaradi pretiranega cvetenja alg, kar je posledica
evtrofikacije, se lahko pojavijo škodljive vrste, ki povzročajo smrtnost pridnenih vrst rib in
mehkužcev. Druga posledica prevelikih količin hranil v plitvih vodah je povečana rast
bentoških makroalg, s čimer se poveča nevarnost pomanjkanja kisika in se zmanjša biotska
raznovrstnost. Kot smo že navedli v odstavku o rekah, številne evropske direktive
predpisujejo zmanjšanje vsebnosti hranil v vodah in posledičnih vpliv. Te so predvsem
naslednje: Direktiva 60/2000/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne
politike predpisuje, da je do leta 2015 treba doseči »dobro« ekološko stanje ne le rečnih,
ampak tudi vodnih teles somornice in obalnih voda. Med ostalimi evropskimi predpisi, ki
zadevajo morske vode, naj omenimo še: Tematsko strategijo o varstvu in ohranjanju
morskega okolja in na njeni podlagi predlog direktive o strategiji morij ter globalni akcijski
program za zaščito morskega okolja pred dejavnosti na kopnem in Sredozemski akcijski
načrt.

14

Ministrstvo za okolje, prostor in Energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Poročilo o kakovosti podzemne
vode aluvijalnih vodonosnikov v letu 2003

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

101

4 – Stanje okolja na programskem območju

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

102

4 – Stanje okolja na programskem območju

Slika 4-12 Koncentracije hranil v obalnih morskih vodah v programskem
območju, leto 2003
Nitrati in nitriti

Modra: 0-14 μg/l
Zelena: 14-34 μg/l
Rumena: 34-78 μg/l
Oranžna: 78-240 μg/l
Rdeča: >240 μg/l

Fosfati

Modra: 0-1,2 μg/l
Zelena: 1,2-3,3 μg/l
Rumena: 3,3-5,2 μg/l
Oranžna: 5,2-9,3 μg/l
Rdeča: >9,3 μg/l

Vir: EEA

Kakor kaže slika 4-12, so koncentracije nitritov in nitratov v obalnih morskih vodah
programskega območja visoke (nad 78 μg/l), razen v vodah pred tržaško obalo in v Obalnokraški statistični regiji. Najbolj kritična je situacija obalnih morskih voda v pokrajinah Ravenna
in Rovigo, v severnem delu Pokrajine Benetke ter v Pokrajini Gorica, kjer so koncentracije
nitritov in nitratov presegle vrednost 240 μg/l.
Koncentracije fosfatov so relativno nizke in se gibljejo med 1,2 in 5,2 μg/l. Kakor je
bilo že povedano v primeru nitritov in nitratov, najdemo najvišje koncentracije fosfatov (>9,3
μg/l) v obalnih morskih vodah pokrajin Benetke in Gorica.
V lagunah pri Maranu in Gradežu so se zabeležile visoke povprečne koncentracije
dušika (šestletno obdobje 2000-2005) in skupnega fosforja (triletno obdobje 2003-2005). Te
koncentracije so najvišje v zahodnem in osrednjem delu lagune (Pokrajina Videm). (Vir: ARPA
–FVG).
Klorofil »a«
Koncentracija klorofila »a« posredno kaže na koncentracijo fitoplanktona v obalnih
morskih vodah, s čimer je možno oceniti stopnjo evtrofikacije. Biomaso fitoplanktona z alg
lahko izmerimo prek koncentracije klorofila »a« v evfotičnem (osončenem) delu vodnega
stolpca. S tem kazalecem je še možno oceniti učinkovitost ukrepov za zmanjšanje izpiranja
dušika in fosforja na koncentracijo fitoplanktona.
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Slika 4-13 Koncentracija klorofila »a« v somornici in obalnih morskih vodah,
leto 2003

Vir: EEA

Na splošno lahko rečemo, da obalne morske vode na programskem območju kažejo
zmerno koncentracijo klorofila »a« (>0,59 μg/l), pri čemer je situacija najbolj kritična zaradi
močne evtrofikacije oziroma visokih koncentracij klorofila »a« (>1,95 μg/l) zaznamuje vode pri
obalah pokrajin Ferrara, Ravenna in Rovigo ter severnega dela Pokrajine Benetke. Na
slovenski strani, obalne morske vode kažejo koncentracijo klorofila »a« manj in sicer med
0,35 in 0,59 μg/l.
Slovensko morje je del Tržaškega zaliva, ki je sorazmerno plitev morski bazen,
globino 30 m
doseže le na posameznih mestih. Posledica tega je majhna relativna prostornina vodnega
telesa, ki omogoča atmosferskim dejavnikom hiter in močan vpliv na slanost in temperaturo.
Površinska oslajena voda reke Soče se običajno giblje ob italijanski obali proti jugu, ob
konicah pretoka seže njen vpliv do osrednjega dela zaliva, ob posebnih meteoroloških
razmerah pa pride do površinskega razlivanja sladke vode skoraj do piranske obale.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Z upoštevanjem evropske direktive o kopalnih vodah je potrebno na
obeh straneh težiti, da se morajo »emisije, iztoki in izgube nevarnih snovi v morsko okolje«
prenehati do 2020.

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

104

4 – Stanje okolja na programskem območju

Primernost voda za kopanje
Glede kakovosti obalnih voda je mogoče analizirati odseke obale, ki so primerni za
kopanje oziroma niso onesnaženi, na celostni dolžini obale, ki je potencialno primerna za
kopanje 15 v treh poletnih sezonah 2001, 2002, 2003. Med obravnavanimi italijanskimi
pokrajinami izstopajo pokrajine iz Furlanije Julijske krajine, kjer je bila obala v celoti primerna
za kopanje v vse treh sezonah, ker ni bilo pojavov onesnaženja. V letu 2001 je bilo stanje
najboljše na obalah Furlanije Julijske krajine in v pokrajinah Rovigo in Ferrara, medtem ko je
delež obale primerne za kopanje v Benetkah in Ravenni znašal 96,3 oziroma 94,7 %. Skupaj
je v letu 2001 bilo na programskem območju 97,6 % obal primernih za kopanje, kar je malo
višje od državnega povprečja (93,8 %). Leta 2002 se je obseg obale primerne za kopanje na
splošno zmanjšal v pokrajinah dežel Veneto in Emilia Romagna, medtem ko je delež na
državni ravni ostal nespremenjen. Naj omenimo še posebno stanje v Pokrajini Rovigo kjer se
je 100 % delež obale primerne za kopanje iz leta 2001 zmanjšal na 75 % delež, v pokrajini
Ferrara pa se je v samo letu dni od 100 % premaknil na 79,8 %. V Benetkah se je delež
zmanjšal na 89,8 %, medtem ko je leta 2001 znašal 96,3 %. Situacija je bolj stabilna na
obalah v pokrajini Ravenna, saj se je delež obale, primerne za kopanje, znižal le za tri
odstotne točke. Leta 2002 so pokrajine na programskem območju razpolagale z 91,1 %
deležem obale primerne za kopanje, kar je malo nižje od državnega povprečja (93,3 %).
Podatki iz leta 2003 kažejo na splošno izboljšanje stanja v vseh italijanskih pokrajinah, ki so
del programskega območja, in odsevajo situacijo iz leta 2001: v pokrajinah Veneto, Ferrara in
Ravenna se stanje vrne na tisto iz leta 2001, medtem ko se stanje na obalah Pokrajine
Rovigo celo izboljša, saj znaša delež obale, primerne za kopanje, kar 91,9 %. Na splošno je
delež obal, primernih za kopanje, na programskem območju večji od deleža v Italiji.
Na slovenskem morju so območja kopalnih voda: odsek od kopališča Ministrstva za
notranje zadeve do kopališča Rdečega križa Slovenije, odsek od kopališča Žusterna do
kopališča Avtokampa Jadranka, odsek od izliva hudournika Rikorovo do kopališča San
Simon, odsek od kopališča San Simon do kopališča v Strunjanu, odsek od kopališča Salinera
do kopališča Pacug ter odsek od kopališča Fiesa do kopališča Piran, V letu 2005 so bili vzorci
kopalne vode odvzeti na mestih, kjer se je v času kopalne sezone pričakovalo večje število
kopalcev. Primerjava rezultatov 2005 z rezultati 2004 pokaže boljše stanje na naravnih
kopališčih v letu 2005, saj je bil na morju, po kriterijih pravilnika, manj mikrobiološko
neustreznih vzorcev (na morju trije manj, na celinskih vodah eden manj). Mikrobiološka
kakovost na območjih kopalnih voda se je nekoliko poslabšala, saj je bilo na celinskih vodah
leta 2004 18 % neustreznih vzorcev, medtem ko leta 2005 29 % neustreznih vzorcev. Stanje
na območjih kopalnih voda na morju se ni spremenilo.
Rezultati so pokazali, da so bili v slovenskih kopalnih vodah, tako celinskih kot na
morju, edini vzrok neustreznosti mikrobiološka onesnaženja. Vzroki za taka onesnaženja so

15

Razlika med skupnim obsegom morske obale in obsegom obale, kjer velja prepoved kopanja iz razlogov, ki niso
vezani na onesnaženost okolja.
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največkrat izlivi iz komunalnih čistilnih naprav, drugi izpusti fekalnega, meteornega ali
mešanega tipa, površinsko splakovanje, turistična plovila in seveda tudi kopalci. Kopanje v
fekalno onesnaženi vodi predstavlja tveganje predvsem za pojav črevesnih obolenj, akutnih
vročinskih in respiratornih obolenj ter okužb kože in sluznic, ušesa in oči.
Z upoštevanjem evropske direktive o kopalnih vodah je potrebno na obeh straneh
težiti k doseganju dobrega stanja kopalnih voda tudi v prihodnje.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Z upoštevanjem evropske direktive o kopalnih vodah je potrebno na
obeh straneh težiti k doseganju dobrega stanja kopalnih voda tudi v prihodnje.
Živo srebro
V številnih študijah sta se izpostavili dejstvi, da so koncentracije živega
srebra v sedimentih v Jadranskem morju med najvišjimi v Sredozemlju ter da se
vsebnost živega srebra povečuje od juga proti severu. Na severnem delu Tržaškega
zaliva lahko koncentracije živega srebra tudi večkrat presežejo svetovno povprečje
(naravno ozadje).
Enega izmed poglavitnih razlogov za tako visoko koncentracijo predstavljajo
poleg znatne obremenitve zaradi človeških dejavnosti tudi nahajališča rude na
kopnem. To velja še posebej za rudarsko mesto Idrija v Sloveniji, mesto Idrija v
Sloveniji, kjer so že od šestnajstega stoletja pridobivali cinabarit (HgS) in samorodno
živo srebro (Hg). Za rudnik v Idriji je pripravljen sanacijski program in tekoče se
odvijajo aktivnosti za prestrukturiranje območja. To je urejeno z zakonom o
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (Ur.l. RS, št.
26/2005) z dne 15. 3. 2005. To je tudi priložnost za razvijanje skupnih programov.
Pridobivanje je trajalo nekaj stoletij in se postopoma zmanjševalo v zadnjih
desetletjih vse do dokončnega zaprtja rudnika leta 1996. Vrsto let je torej Idrijca
izpirala lokalna tla, bogata z živim srebrom, se stekala v Sočo, le-ta pa odnašala
onesnažene sedimente do svojega izliva v Tržaškem zalivu. Lahko torej trdimo, da
predstavlja sistem Soča-Idrijca vezni člen med virom kontaminacije (rudarsko
območje Idrije) in krajem nalaganja: delno v središčnem delu Tržaškega zaliva in
končno tudi v laguni pri Gradežu.

Poglavitni viri onesnaženja v severnem Jadranu
Poglavitni viri onesnaženja v severnem Jadranu, ki izhajajo iz italijanskih in
slovenskih predelov programskega območja, predstavljajo predvsem komunalne in
industrijske odpadne vode, izpiranje kmetijskih zemljišč, na italijanski strani pa še
zlasti pomorski promet. Drugi pomemben dejavnik onesnaženja predstavljata
urbanizacija in cementiranje obalne linije predvsem za razvoj turističnih destinacij.
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Pad, poglavitna italijanska reka na tem območju, katere delta leži med
pokrajinama Rovigo in Ferrara, je pomemben kanal za prenos onesnaževal, saj se
po Padu stekajo v severni Jadran tako komunalne in industrijske odpadne vode kot
tudi drenažna voda s kmetijskih zemljišč, ki so v porečju precej razširjena. Na
polovici devetdesetih let je količina dušika, ki ga je reka Pad prenesla v Jadransko
morje, dosegla 270.000 ton letno. Temu je sledila evtrofikacija obalnih morskih voda
in posledično tudi obilno cvetenje alg.
Na italijanski strani so vplivi zaradi najbolj pomembnih virov onesnaženja morja s
kopnega naslednji :
-

Tržaški zaliv, v katerem je močan pojav evtrofikacije zaradi snovi, ki se
izlivajo z reko Pad in zaradi odtokov neposredno z obale;

-

Laguni pri Maranu in Gradežu, ki kažeta znake evtrofikacije;

-

Beneška laguna in laguna pri Comacchiu (Pokrajina Ferrara), kjer zasledimo
pojave evtrofikacije in hipertrofije;

-

Obala Dežele Emilia Romagna, kjer zasledimo zaradi komunalnih in
industrijskih odpadnih voda pojave evtrofikacije.

-

Pristanišči v Benetkah in Trstu sta onesnaženi z ogljikovodiki zaradi
intenzivnega pomorskega prometa (leta 2003 sta te dve pristanišči pokrivali
20 oziroma 60 % naftnih izdelkov, pretovorjenih v italijanskih jadranskih
lukah) ter zaradi izlivov nafte iz rafinerij (OECD, 2002).

Slovenska obala je dolga le 46,6 Km. Na obalnem pasu, ki sicer spada v
Obalnokraško statistično regijo, živi približno 80.000 ljudi, predvsem med Koprom,
Izolo in Piranom. Več kot 80 % slovenske obale je urbanizirega, v večini primerov so
zgradbe od morja oddaljene 1,5 km od obalne črte. Nedotaknjene obale je še 8 %
oziroma samo 18 km.
Na slovenski strani so vplivi zaradi najbolj pomembnih virov onesnaženja morja s
kopnega naslednji :
-

V Koprski zaliv se neposredno stekajo odpadne vode iz primarne predelave
v Kopru ter hranila in težke kovine (nikelj, krom in cink) iz Rižane in
Badaševice (slednja prenese 585 ton dušika in 8 ton fosforja letno).

-

V Piranski zaliv se neposredno stekajo odpadne vode iz primarne predelave
v Piranu, neobdelane komunalne odpadne vode iz Izole ter hranila in težke
kovine iz Dragonje in Drnice (slednja prenese 61 ton dušika in 1 tono
fosforja letno). 16

16

Priority issues in the mediterranean environment, EEA report N 4/2006.
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4.5

Odpadki

V strateškem dokumentu Evropske unije o odpadkih, določenem v Resoluciji
Evropskega sveta z dne 7. maja 1990 je določeno, da je v primerih, ko je nastajanje
odpadkov neizogibna, treba spodbujati recikliranje in ponovno uporabo.
Direktiva 1999/31/ES Sveta, z dne 26. aprila 1999, o odlaganju odpadkov na
odlagališčih določa, da do leta 2006 v vsaki državi članici količina komunalnih
biološko razgradljivih odpadkov, zbranih na odlagališčih, ne sme presegati 75 % teže
odpadkov, zbranih v letu 1995. Poleg tega pa direktiva še postavlja ciljni vrednosti 50
% za leto 2009 in 35 % za leto 2016.
Direktiva 2004/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o
spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži predvideva ukrepe,
katerih prvi namen je preprečevati nastajanje odpadne embalaže, spremljajo pa jih
ukrepi za ponovno uporabo embalaže, recikliranje in izrabo odpadne embalaže in,
posledično, zmanjšano potrebo po odstranjevanju takšnih odpadkov. Postavljene
okoljske cilje iz direktive mora Slovenija doseči do konec leta 2012
Sporočilo Komisije, z dne 21. decembra 2005 z naslovom: »O nadaljevanju
trajnostne uporabe virov: tematska strategija o preprečevanju in recikliranju
odpadkov« [KOM (2005) 666], določa smernice za delovanje Evropske unije in
opisuje sredstva, s katerimi se lahko izboljša ravnanje z odpadki. Namen strategije je
zmanjšati negativne okoljske vplive, ki jih odpadki povzročijo v svoji življenjski dobi,
in sicer od proizvodnje do odstranjevanja vse do recikliranja. S takšnim pristopom se
odpadki ne štejejo le za vir onesnaženja, ki ga je treba zmanjšati, temveč tudi kot
potencialni vir, ki ga je treba izkoristiti. Ostajajo še v veljavi cilji evropske zakonodaje,
ki so se določili pred sprejetjem te strategije.
Nastajanje komunalnih odpadkov se šteje za enega izmed najboljših kazalnikov za
opis stanja nastajanja in ravnanja z odpadki na evropski ravni. Čeprav predstavljajo
komunalni odpadki le okoli 15 % vseh nastalih odpadkov, se s vprašanjem ravnanja s
komunalni odpadki ukvarja več predpisov; na evropski ravni:. Šesti akcijski program za okolje
na evropski ravni zahteva, da naj ravnanje z viri in odpadki teži k trajnostnim oblikam
proizvodnje in potrošnje. Pri tem se morata poraba naravnih virov in nastajanja odpadkov
ločiti od stopnje gospodarske rasti ter raba (obnovljivih in drugačnih) virov ne sme presegati
sprejemnih sposobnosti okolja. Poleg tega pa Akcijski program predpisuje še:
-

bistveno zmanjšanje količine nastalih odpadkov prek pobud za preprečevanje
proizvodnje odpadkov;

-

zmanjšanje količine odpadkov predanih na odlagališča in nastalih količin nevarnih
odpadkov oziroma emisij v ozračje, vodo in tla;

-

ponovno uporabo in recikliranje odpadkov.
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Tabela 4-14 Nastali komunalni odpadki
Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
Treviso
Pordenone
Slovenska območja
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
Italija
Slovenija

2002
(kg/preb)
635
486
550
506
540
484
689
747
387
498

2003
(kg/preb)
599
460
517
486
524
488
686
738
372
435

2004
(kg/preb)
639
487
549
515
540
494
712
757
378
467

405
370
414
414
470

397
498
465
435
462

419
390
466
449
464

529
426

527
418

530
435

Vir: deželne agencije za okolje; APAT Poročilo o odpadkih, 2005; SURS

Eden izmed ciljev, določenih v Petem akcijskem programu Skupnosti za okolje (19921999), predvideva zmanjšanje nastajanja komunalnih odpadkov na povprečno vrednost za
Evropsko unijo iz leta 1985 oziroma 300 kg/prebivalca. To vrednost bi bilo treba doseči leta
2000 in jo ohraniti v naslednjih letih. Cilj pa se vsekakor ni več predlagal v Šestem akcijskem
programu Skupnosti za okolje, ker se na nacionalnih ravneh ni dosegla vrednost 300 kg na
prebivalca. Kakor kaže tabela 4-13 obravnavane teritorialne enote na programskem območju
bistveno presegajo količino 300 kg nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca. Na delih
programskega območja se je v treh obravnavanih letih največja nastajanja komunalnih
odpadkov na prebivalca zabeležila v pokrajinah Benetke, Ferrara in Ravenna, ki tudi bistveno
presegajo nacionalno povprečje. V pokrajinah Rovigo in Gorica je nastajanja komunalnih
odpadkov na prebivalca enaka nacionalnemu povprečju, medtem ko so vrednosti v drugih
italijanskih pokrajinah malo nižje. Tako so rahlo manjše nastajanje komunalnih odpadkov
zabeležili v Pokrajini Treviso, ki se skupaj z Gorenjsko statistično regijo uvršča med območja
z najmanjšo proizvodnjo komunalnih odpadkov na programskem območju. Na slovenski strani
sta v treh obravnavanih letih Notranjsko-kraška in Obalno-kraška statistična regija presegli
slovensko nacionalno povprečje, čeprav je količina nastalih komunalnih odpadkov bila še
vedno nižja od količin v zgoraj omenjenih italijanskih pokrajinah.
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Tabela 4-15 Delež predelanih komunalnih odpadkov
Benetke
Rovigo
Padova
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
Treviso
Pordenone
Slovenska območja
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
Italija
Slovenija

2002
(kg/preb)
29,1
29,0
46,2
28,3
24,8
14,8
27,1
24,4
51,8
29,8

2003
(kg/preb)
29,2
37,8
52,2
30,4
25,7
13,4
29,6
31,8
58,5
36,5

2004
(kg/preb)
30,2
42,1
53,1
32,3
26,3
13,7
32,6
34,7
63,4
35,7

2005
(kg/preb)
-

-

-

-

2,2
11,1
1,1
7,2
3,3

17,4

19,2

21,17
4,4

Vir: Deželne agencije za okolje (Italija), SURS (Slovenija)

Tabela 4-14 prikazuje deleže predelanih komunalnih odpadkov na programskem
območju. Vrednosti za italijanske pokrajine se nanašajo na količino ločeno zbranih odpadkov,
medtem ko se podatki za slovenske regije nanašajo na delež predelanih komunalnih
odpadkov, z recikliranjem, kompostacijo, energetskim izkoriščanjem ali drugimi postopki.
Glede na omenjeno dejstvo, različna vsebinska razlaga je iz analize razviden velik razkorak
med obema nacijama. Enako kot na nacionalni ravni so tudi italijanske pokrajine na
programskem območju v treh obravnavanih letih zabeležile povečanje deleža ločeno zbranih
komunalnih odpadkov. V vsakem izmed obravnavanih let pa so vrednosti bistveno presegale
nacionalno povprečje. Izjemo predstavlja le Pokrajina Trst, v kateri so vrednosti nižje od
vrednosti v drugih italijanskih pokrajinah na programskem območju in od italijanskega
nacionalnega povprečja. V nasprotju s trendom v drugih italijanskih pokrajinah, se je delež
ločeno zbranih odpadkov v Trstu, ki je leta 2002 že bil nizek, še znižal v letu 2003 in
zanemarljivo povišal v letu 2004. Stanje v letu 2005 v Sloveniji kaže, da vodita Gorenjska in
Goriška statistična regija, kjer znašata deleža predelanih komunalnih odpadkov 11,1 in 7,2 %
ter presegata nacionalno referenčno vrednost (4,4 %). Najslabšo situacijo beležita
Osrednjeslovenska (2,2 %) in Notranjsko-kraška (1,1 %) statistična regija, ki imata očitno
najnižjo vrednost na celotnem slovenskem programskem območju.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Največje količine komunalnih odpadkov se proizvedejo v
pokrajinah Benetke, Ferrara in Ravenna. Glede ločenega zbiranja odpadkov je treba reči, da
se delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov v slovenskih statističnih regijah nizek oziroma
bistveno nižji od deleža na italijanski strani. Primerno bi torej bilo skušati zmanjšati količine
proizvedenih odpadkov in spodbujati ločeno zbiranje, pri čemer bi bilo priporočljivo, da se
vključijo vsi prebivalci in vse proizvodne dejavnosti na programskem območju.
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4.6

Kulturna dediščina

Kulturna ponudba muzejev, galerij, spomenikov in arheoloških najdišč je
koncentrirana v mestih z bogato kulturno dediščino kot so Benetke, Trst, Ferrara in Ravenna,
Ljubljana, Piran, Koper. Te Pokrajine se lahko pohvalijo z velikim številom obiskovalcev ter
posledično visokim potencialom za prihodke. Samo Benetke ustvarijo prihodke v višini
približno 2,5 milijona evrov. Druge italijanske pokrajine na programskem območju pa nimajo
tako obširne ponudbe.
Po klasifikaciji Unesca spada kar nekaj območij oziroma kulturnih spomenikov iz
programskega območja med svetovno in kulturno ali naravno dediščino: Benetke z laguno,
staro mestno jedro Ferrare, botanični vrt v Padovi, arheološka cona in patriarhalna bazilika v
Ogleju, krščanski spomeniki v Ravenni ter regijski park Škocjanske jame v Sloveniji.
Glede kulturne dediščine je zanimivo omeniti nekaj rezultatov iz poročila ESPON
“The Role and Spatial Effects of Cultural Heritage and Identity” (2006). Na osnovi rezultatov
tega poročila, v katerem se je opravila analiza poglavitnih vidikov kulturne dediščine in
identitete na evropski ravni, je možno te elemente analizirati na enoten način na celotnem
programskem območju in se lahko izognemo težavam, ki nastanejo zaradi uporabe različnih
virov za italijanska in slovenska območja.
Na splošno so spomeniki razširjeni na celotnem programskem območju, vendar jih
na italijanski strani najdemo največ v pokrajinah Benetke, Trst in Gorica, ki jim sledijo
pokrajine Padova, Treviso, Pordenone, Videm in Ravenna; na slovenski strani pa je ponudba
muzejev, galerij, spomenikov in arheoloških najdbišč predvsem registrirana v občinah Piran,
Izola, Koper, nova Gorica, Sežana in Ljubljani. Pomembno naravno in kulturno dediščino
predstavljajo tudi Kobilarna Lipica, Sečoveljske soline in dolina reke Dragonja kot izjemna
krajinska parka
Za Slovenijo in njene regije je bolj kot izjemnost posamičnih umetnostnih ali drugih
spomenikov značilna raznovrstnost in razpršenost dediščine ter značilna povezanost z
atraktivno in raznoliko kulturno krajino. Značilen je tudi pojav določenih značilnosti "v serijah",
vse pa je rezultat prepletanja geografije in zgodovine ter predstavlja značilnost in
konkurenčno prednost Slovenije. Zato je potrebno na področju kulture in v povezavi z ostalimi
področji (poselitev, krajina, narava) v bodoče posvetiti večjo pozornost prepoznavanju,
varstvu in ohranjanju te specifično slovenske »prostorske« dediščine. Z opuščanjem skrbi
zanjo se posega v same temelje kulturne identitete.
Zaradi nezadostnega upoštevanja varstvenih zahtev in smernic pri postopkih urejanja
prostora oziroma graditve objektov prihaja v zadnjem času do porasta primerov trajne izgube
posameznih objektov in območij kulturne dediščine oziroma njihovih dediščinskih lastnosti.
Ogrožena so zlasti naselbinska dediščina, ker ni mehanizmov ustrezne prostorske in razvojne
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obravnave; ogroženi so gradovi zaradi popolne zapuščenosti; stavbna dediščina - posebno
tista, ki ni spomenik - zaradi vzpodbujanja novogradenj in zanemarjanja urbanističnega
urejanja obstoječe poselitve, slabega vzdrževanja in nadzora nad posegi, tako v mestih, še
zlasti pa na podeželju ter na območjih, kjer dediščino ogrožajo naravne in druge nesreče.
Kulturna dediščina mora postati dostopna čim širšemu krogu ljudi in da jo bodo
prebivalci Slovenije občutili kot vrednoto, s katero se identificirajo. Zato je potrebno izboljšati
dostopnost do dediščine, jo uveljaviti kot kulturno pravico in povečati njen identifikacijski,
vzgojni in gospodarski potencial. Ohranjanje dediščine naj bo upoštevano kot prispevek h
kakovosti življenja in kot vzpodbuda za vzdržni gospodarski, socialni in prostorski razvoj v
celoti in še posebej kot sestavina urejanja, prenove in oživljanja mest in drugih naselij, razvoja
podeželja in manj razvitih območij.
Kar zadeva usmeritve v upravljanju kulturne dediščine ločimo tri poglavitne funkcije ali
specializacij: ohranjanje, produkcija in vrednotenje. Ohranjanje pojmuje kulturo kot dobrino, ki
jo je treba obvarovati pred tržno logiko in takšnim prostorskim razvojem, ki bi jo lahko ogrozil.
Pri produkciji se kultura pojmuje kot proizvod, ki potrebuje promocijo, ne le zaradi ohranjanja
kulturne dediščine, temveč tudi kot vir gospodarskega razvoja. Vrednotenje predstavlja
pristop h kulturi kot skupku družbenih kapacitet in pravil, ki bogatijo lokalne skupnosti in se
lahko ovrednotijo ter tako prispevajo k dobrim gospodarskim in družbenim odnosom in
izmenjavi z drugimi skupnostmi. Na slovenski strani prevladuje usmerjenost "poustvarjanja",
katerega namen sta predvsem ohranjanje in ustvarjanje kulture, medtem ko na italijanski
strani, predvsem v pokrajinah Dežele Veneto, prevladuje usmerjenost v ustvarjanje in
vrednotenje kulture.
Kar pa zadeva razmerje med obsegom kulturne dediščine in dostopnostjo
posameznih območij sledi, da je na programskem območju najboljša situacija v Pokrajini
Benetke, ki se lahko pohvali z zelo visoko gostoto spomenikov in odlično dostopnostjo.
Sledijo ji pokrajine Padova in Treviso ter Gorenjska in Osrednjeslovenska statistična regija.
Bolj problematično pa je stanje v Obalno-kraški in Notranjsko-kraški statistični regiji, ki kažeta
nizko stopnjo dostopnosti.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Programsko območje se lahko pohvali z bogato in raznoliko kulturno
dediščino, koncentrirano predvsem v mestih z bogato umetnostno zgodovino, kot so Benetke,
Trst, Ferrara, Ljubljana, Piran, Koper in Ravenna. Na programskem območju je tudi precej
krajev, ki jih je Unesco razglasil za kraje svetovne dediščine. To dediščino bi bilo treba
ustrezno zavarovati in ovrednotiti.

4.7

Človeško zdravje

Številni do sedaj obravnavani okoljski vidiki neposredno ali posredno vplivajo na
zdravje ljudi (kakovost zraka in vodnih virov, prisotnost zaščitenih območij, raba tal). V tem
poglavju je upoštevano le onesnaženje zaradi okoljskega hrupa, ki prej še ni bilo obravnavano.
112
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Onesnaženje s hrupom predstavlja eno izmed največjih okoljskih težav v Evropi.
Izpostavljenost hrupu ima lahko negativne posledice za človeško zdravje, je pa škodljiva tudi
za živali (saj ima lahko negativne posledice za življenjska okolja). Največji in najbolj razširjeni
vir onesnaženja s hrupom je cestni promet. Hrup pa je odvisen od značilnosti vozil (motor,
izpušna cev, gume) ter od obnašanja voznikov in njihovega načina vožnje. Druge pomembne
vire predstavljajo določene industrijske in obrtne dejavnosti, javni lokali in diskoteke,
gradbišča in druge začasne dejavnosti (manifestacije, koncerti, itd).
Na evropski ravni je še zlasti pomembna Direktiva 2002/49/ES, katere prvi cilj je se
izogniti, preprečiti ali zmanjšati škodljive učinke izpostavljenosti okoljskemu hrupu, tako da se
določi izpostavljenost okoljskemu hrupu (s kartiranjem hrupa po skupnih metodah držav
članic), osvešča javnost o hrupu in njegovih učinkih ter se končno sprejmejo ustrezni akcijski
načrti.
V Sloveniji je onesnaževanje zaradi okoljskega hrupa prisotno v mestih in urbanih
središčih v bližini cestnih omrežij. Nekateri strateški zemljevidi izpostavljenosti hrupu so na
voljo samo za zelo majhna središča, medtem ko se zemljevidi za mnoga druga mesta še
pripravljajo. Podatko o statističnih regijah na programskem območju niso na voljo.
Na italijanski strani programskega območja se izpostavlja kritično stanje zvočnega
onesnaženja zaradi prometa v Deželi Veneto, povezanega tudi z značilnim razpršenim tipom
poselitvenih območij (študija Catasto o virih zvočnega onesnaženja na zunajmestni prometni
infrastrukturi v Deželi Veneto, ARPAV). Situacija je še zlasti kritična v Pokrajini Benetke ter v
glavnih mestih pokrajin. V Deželi Emilia Romagna je pomemben delež ozemlja (56 %)
zaznamovan s stopnjami hrupa, ki presegajo 65 dBA v dnevnem času. Ta vrednost je
privzeta kot mejna vrednost, nad katero je verjetno, da hrup moti velik del prebivalcev. V
Pokrajini Ferrara je 35 % prebivalcev izpostavljenih hrupu, večinoma zaradi cestnega
prometa (prim. Letni zbornik okoljskih podatkov, 2006). Ni podatkov za Pokrajino Ravenna.
Za deželo Furlanija Julijska krajina se lahko uporabi razmerje med številom preseženih
vrednosti in meritev, ki so jih opravili tehniki ARPA v obdobju med leti 2002 in 2005. S tem
parametrom so strokovnjaki agencije Arpa določili odstotek preseganja upoštevanih mejnih
vrednosti in tako ugotovili kritično stanje na področju onesnaženja s hrupom, ki presega
zakonske meje. Podatki kažejo, da se absolutne vrednosti presegajo v približno 33 %
meritev, medtem ko se primeri preseganja na relativni ravni (ko se lahko določi konkreten vir
hrupa ter se določi razlika med hrupom, ki ga povzroča aktivni vir in hrupom v ozadju)
približujejo 70 %.
V zvezi s človeškim zdravjem velja pripomniti, da lahko močna zaščita kmetijske in
prehrambene dediščine z uporabo proizvodnih znamk in certifikatov kakovosti za lokalne
proizvode predstavlja ne le priložnost za gospodarski razvoj, ampak tudi en vidik varovanja
prebivalcev določenega območja.
Leta 1992, je Evropska skupnost vzpostavila sisteme z znamkami ZOP (zaščitena
označba porekla), ZGO (zaščitena geografska označba) in ZTP (zajamčena tradicionalna
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posebnost), da bi zaščitila in zagotovila promocijo kmetijskih in živilskih izdelkov. Sistemi
KZOP (kontrolirana in zajamčena označba porekla), KOP (kontrolirana označba porekla) in
TGO (tipična geografska označba) so zelo dobro razviti na območju sodelovanja in so se
uveljavili predvsem na področju vinarstva.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Pojav onesnaženja zaradi okoljskega hrupa je prisoten na programskem
območju, zlasti v mestih in urbanih središčih v bližini cestnih omrežij. Bilo bi torej treba uvesti
ukrepe, da se ta pojav omeji.

4.8

Vpliv dejavnosti na okolje

4.8.1 Kmetijstvo
Popisi na področju kmetijstva so se v Italiji in Sloveniji opravili sočasno v letu 2000.
Zaradi tega pa je tudi možno primerjati podatke in stanje kmetijskega sektorja na čezmejnem
območju. Več kot 50 % območja sodelovanja je namenjenih kmetijstvu, pri čemer so deleži
kmetijskih zemljišč bistveno različni v posameznih deli programskega območja Deleži so
namreč visoki na južnem delu italijanske strani programskega območja (Veneto in Emilia
Romagna), na julijsko- kraškem delu ter v Goriški in Obalno-kraški statistični regiji pa se
postopoma zmanjšuje zaradi orografije ozemlja. V Gorenjski regiji je 80 % ozemlja
namenjenega kmetijskim dejavnostim. V Notranjsko-kraški in Osrednjeslovenski regiji so
površine v skladu s povprečjem programskega območja (56%). Teh 56% predstavlja več kot
1.700.000 hektarjev skupnih kmetijskih površin, pri čemer je KZU (kmetijskih zemljišč v
uporabi) približno 70 %. Zaradi geografske porazdelitve kmetijskih zemljišč najdemo tudi
največ kmetijskih podjetij na programskem območju dežel Veneto in Emilia Romagna. V
Padovi, Benetkah in Trevisu gre večinoma za manjša gospodarstva (s povprečno skupno
površino do 5 hektarjev), medtem ko so v Ferrari, Ravenni in pokrajinah Furlanije Julijske
krajine (z izjemo Trsta) kmetijska gospodarstva večja. Njihova skupna površina je primerljiva
s slovenskimi regijami (10-15 hektarjev). Povprečna skupna površina kmetijskih gospodarstev
je v slovenskih regijah bolj homogena z izjemo Obalno-kraške regije (7 hektarjev).).
Zanimiv vidik povezave med kmetijstvom in trgovino, turizmom in ovrednotenjem
okolja, so turistične kmetije in vse povezane dejavnosti: nastanitev, gostinske storitve ter
rekreacijske in kulturne dejavnosti, ki so tesno povezane in dopolnjujejo kmetijsko dejavnost.
Turistične kmetije najdemo v večini evropskih držav, ni pa še vsesplošno priznan in
uveljavljen pojav. Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) določa, da se mora v okviru
prednostnih nalog, namenjenih diverzifikaciji življenja, posvetiti poseben ukrep za spodbujanje
turističnih dejavnosti. Čeprav ni izrecno omenjena dejavnost turističnih kmetij, precej
elementov kaže na to obliko uporabe kmetijskega gospodarstva. Čeprav slovenski statistični
podatki ne upoštevajo turističnih kmetij, je dejavnost podeželskega turizma v raznih oblikah
že uveljavljena. Sistem bo vsekakor poenoten v novi evropski uredbi o razvoju podeželja.
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Na italijanski strani je največji delež kmetijskih gospodarstev v julijskih pokrajinah, in
sicer v Gorici 3,7 % in Trstu 3 %, medtem ko znaša povprečje za severovzhodno Italijo 0,8 %.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Na programskem območju je stanje kmetijstva izrednega
pomena: ček kot 50% območja sodelovanja je namenjeno kmetijskim dejavnostim. Treba bi
bilo uvesti ukrepe, da se zagotovi trajnost tradicionalnega kmetijstva. Potrebno bi bilo uvesti
ukrepe, da se zagotovi trajnost tradicionalnega kmetijstva ter trajnost zavarovanja naravnega
vira v smislu preprečevanja nadaljnjega spreminjanja najboljših kmetisjkih zemljišč v
nekmetijske namene, kar je na slovenski strani preveč v fazi rasti.
4.8.2 Ribištvo
Zmogljivost flote ribiških ladij, izražena v številu ladij, tonaži in moči, predstavlja enega
izmed prvih virov obremenitve ribjega staleža. Pretirano izkoriščanje ribjega staleža ter vedno
večja obremenitev morskega ekosistema zaradi prevelike kapacitete ribolovne flote
predstavljata resno grožnjo za trajnostno rabo morskih virov. Tehnološki razvoj je prispeval k
učinkovitosti ribiških ladij. Da bi se ohranilo zdravo ravnovesje med obremenitvijo ribjega
staleža in količino razpoložljivih virov, bi bilo ustrezno zmanjšati velikost in kapaciteto
ribolovne flote. Leta 1983 so se v evropski zakonodaji na področju ribolova pripravili štirje
večletni usmerjevalni načrti, katerih namen je doseči trajnostno upravljanje morskih virov.
Vsaki državi članici z morsko obalo so se določile omejitve za ribolovne kapacitete, odvisno
pač od vrste plovil, ki se uporabljajo. Večletni načrti pa niso uspeli izpolniti ciljev, za katere so
bili zasnovani. Subvencije za izgradnjo in obnovo ladjevja so skupaj z rednimi stroški izničile
napore za zmanjšanje prevelike kapacitete ribiških flot in, prav nasprotno, omogočile nakup
novih ladij. Zaradi tega so zadnji načrt, zaključen leta 2002, nadomestili z bolj preprostim
sistemom, in sicer v skladu z reformo ribiške politike skupnosti (Uredba Sveta št. 2371/2002).
V tem aktu je predvideno postopno zmanjševanje kapacitete ribiškega ladjevja, tako da se ob
vsakem nakupu ribiške opreme ali ladje zagotovi, da se izloči vsaj enakovredna kapaciteta.
Tabela 4-16 Število ribiških ladij, tonaža in moč motorja
Programsko območje

Število ribiških
ladij

% števila
ribiških ladij

Tonaža (GT*)

% tonaže

Moč motorjev
(kW)

% moči
motorjev

Benetke

768

37,48

13.438

62,37

91.121

50,07

Padova

109

5,32

312

1,45

4.988

2,74

Videm

242

11,81

1.051

4,88

14.946

8,21

Gorica

161

7,86

855

3,97

10.762

5,91

67

3,27

338

1,57

4.114

2,26

460

22,45

3.770

17,50

37.425

20,57

69

3,37

711

3,30

7.272

4,00

173

8,44

1.069

4,96

11.349

6,24

2.049

100,00

21.544

100,00

181.977

100,00

Trst
Ferrara
Ravenna
Obalno-kraška
Skupaj programsko
območje
Skupaj območja v
ITA v programskem
območju
Skupaj območja v
SLO v programskem
območju

1.876

20.475

170.628

173

1.069

11.349
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Severovzhodna
Italija
Italija
Slovenija
EU 15
EU 25

n.p.

n.p.

14.353

211.839

1.220.824

173

1.069

11.349

n.p.
88.106
* bruto tonaža, Londonska konvencija (1969)

n.p.

n.p.
2.005.008

n.p.

n.p.

n.p.
7.194.600

Vir: Evropska komisija, GD za ribištvo in pomorske zadeve, 2004

Italijansko floto sestavlja več kot 14.000 enot. Glede na število plovil je na drugem
mestu v Evropi, gleda tonaže pa na četrtem mestu. Leta 2004 je bilo v slovenski floti več kot
170 registriranih ribiških ladij, od teh je 90 % manjših plovil, ki delujejo le v obalnih vodah.
Največ se lovijo pelagične ribe in manjše ribe, kot so sardine, ki predstavljajo več kot 90 %
ulova. Za lov se v teritorialnih vodah uporabljajo obkroževalne mreže in v mednarodnih vodah
pa pelagične vlečne mreže. Letni ulov znaša približno 2.000 ton. Približno 350 delovnih mest
je vezanih na ribolov.
Poglavitna ribolovna območja so v pokrajinah Benetke, Ferrara in v manjši meri tudi
Videm. V teh treh pokrajinah spada več kot 70 % vseh ribiških ladij oziroma 85 % skupne
tonaže in približno 80 % skupne moči motorjev ribiških flot na programskem območju. Iz
navedenih podatkov lahko sklepamo, da so na programskem območju obremenitev ribjega
staleža, pomorski promet in posledice vsega tega (emisije v ozračje in morebitni izpusti) bolj
pogosti v teh treh pokrajinah zaradi večje flote ribiških ladij.
Na italijanski strani lahko na področju ribolova ločimo dva okraja: kmetijsko-ribiški
okraj Pokrajine Benetke in ribiški okraj Pokrajine Rovigo.
Prvi sodi med največje proizvajalce vongol v Italiji in pokriva globalni trg z izjemno
široko izbiro izdelkov iz lokalnega ulova pa tudi z izdelki z drugih nacionalnih ali tujih trgov.
Trg je razvit predvsem v treh krajih: Chioggia, Caorle in Cavallino Tre Porti, kjer deluje 141
podjetij, podpisnic sporazuma.
Drugi okraj je specializiran v ovrednotenju ribolovnih izdelkov in samega dela, pri
čemer gre poleg samega ribolova tudi za akvakulturo, predelavo ribolovnih izdelkov ter
trgovino s svežimi ali zamrznjenimi morskimi in lagunskimi ribami ter školjkami in lupinarji.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Na programskem območju deluje zelo veliko ribiško ladjevje,
koncentrirano predvsem v pokrajinah Benetke, Ferrara in Videm, zato pa je treba paziti, da se
ne bi ogrozila ribji stalež in morski ekosistem.

4.8.3 Promet in infrastrukturna omrežja
Nova strategija Evropske unije za trajnostni razvoj med svojimi cilji določa, da je treba
zagotoviti, da naši prometni sistemi odgovarjajo gospodarskim, družbenim in okoljskim
potrebam družbe, tako da se istočasno zmanjšajo negativni vplivi na gospodarstvo, družbo in
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okolje.
Izmenjava in pretok blaga in informaciji ter prosti dostop do storitev so ključnega
pomena za razvoj določenega območja. V tem pogledu, je prometna mreža strateškega
pomena iz vidika povečanja gospodarske konkurenčnosti, saj omogoča združevanje trgov in
krepitev privlačnosti območja za ljudi, blago in znanje. Bistvenega pomena, tudi z vidika
kakovosti življenja, je torej, da se izboljša dostopnost območja: saj nudi večjo varnost,
prihranek časa in denarja, udobje, kakovost okolja, več priložnosti za delo in rekreacijo ter
širšo izbiro blaga in storitev.
Razmerje med cestno infrastrukturo visoke zmogljivosti (avtoceste, ceste
nacionalnega in regionalnega pomena) in prebivalstvom (vir podatkov: podatkovna baza
ESRI 2004) kaže na stanje na programskem območju (0,6 km na 1.000 preb.) med
italijanskim (0,5 km na 1000 preb.) in slovenskim povprečjem (0,7 km na 1000 preb.),
vsekakor pa pod povprečjem EU 15 in 25 (0,8 km na 1000 preb.). Potrebno je poudariti, da je
vrednost na slovenskih upravičenih območjih (1,1 km na 1000 preb.) nad slovenskim
povprečjem, na italijanski strani pa je vrednost nadpovprečna le v Vidmu (1,3 km na 1000
preb.). Razliko med posameznimi regijami obeh držav gre v glavnem pripisati razliki v
demografski gostoti. Če upoštevamo razmerje med kilometri cest in obsegom ozemlja, se deli
programskega območja, zlasti skupaj z upravičenimi območji, približujejo vrednostim, ki
presegajo nacionalno povprečje ter povprečje EU 15 in EU 25. V takšnem primeru pa so
vrednosti na italijanski strani višje od vrednosti na slovenski strani. Pokrajine z najvišjimi
vrednostmi so Trst (več kot 59,3 km na 100 km2), Gorica (približno 22 km na 100 km2),
Treviso in Padova (17 km na 100 km2). Najnižje vrednosti pa so se zabeležile v Pokrajini
Pordenone na podlagi klavzule fleksibilnosti (4,4 km na 100 km2). Zanimiva je tudi
porazdelitev različnih vrst cest visoke zmogljivosti: v italijanskih pokrajinah, ki so del
programskega območja, imamo večji delež cest deželnega pomena, v slovenskih regijah pa
prevladujejo ceste državnega pomena. Na italijanski strani je tudi več avtocest. V celoti je
torej na programskem območju delež avtocest v primerjavi s celotnim cestnim omrežjem
visoke zmogljivosti višji kot v EU 15 in 25. Dodatno je treba še izpostaviti, da so se v Sloveniji
od sredine devetdesetih let povečale kapitalsko intenzivne naložbe v prometnem sektorju ter
so v zadnjih letih investicije v izgradnjo in modernizacijo prometne infrastrukture znašale več
kot 3% BDP.
Razmerje med dolžino železnic in dolžino cest visoke zmogljivosti kaže na stanje
programskega območja, primerljivo s podatki za EU 25 in Italijo, vendar je razmerje znatno
nižje od primerljive vrednosti za Slovenijo, ki ima 55 km železnic na 100 km cest. Razlog za
tako visoko razmerje v italijanskih območjih na podlagi klavzule fleksibilnosti najdemo v
Pokrajini Pordenone, kjer je količina cest bistveno manjša. V vsakem primeru pa predstavlja
pri železniškem omrežju poglavitno težavo časovna in stroškovna konkurenčnost prevoza
blaga, saj poteka 80% pretoka blaga med Italijo in Slovenijo po cestah (vir: Confetra, 2000).
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Najpomembnejša mejna prehoda za Trbiž sta Rateče in Predel; za Čedad Učeja in
Robič; za Gorico Neblo, Rožna dolina in Vrtojba; za Trst Fernetiči, Lipica, Kozina, Škofije,
Lazaret in Sežana. Imamo pa le tri mednarodne obmejne železniške postaje, in sicer enega
na meji med Pokrajino Gorico in Goriško statistično regijo ter dva na meji med Pokrajino Trst
in Obalno-kraško statistično regijo. Po podatkih obmejne policije je v letu 2003 mejo
prestopilo več kot 49 milijonov ljudi. Po podatkih Confetra je v letu 2000 čezmejni pretok
blaga na cestnih mejnih prehodih znašal približno 10 milijonov ton, na železniških mejah pa
manj kot 3 milijone ton v letu 2001 (vir: Legambiente), pri čemer je uporaba potencialnih
železniških kapacitet znašala približno 11 %. Po podatkih Trenitalia je v letu 2003 znašal
pretovor blaga na italijansko-slovenskih železniških mejnih prehodih 2,5 milijonov ton, kar
kaže na zmanjšanje v primerjavi z leti 2001 in 2002 (2,9 milijonov ton). Zmanjšala se je tudi
količina blaga na poti iz Slovenije v Italijo, ki pa predstavlja 77 % vsega blaga, ki potuje prek
železniških mejnih prehodov.
V letu 2000 je italijansko - slovensko mejo prestopilo 725.000 težkih tovornih vozil, v
letu 2003 pa 893.000. Beležimo torej približno 23 % rast.
Tabela 4-17 Opremljenost s cestami in železnicami na programskem območju
% avtocest

% državnih cest

% regionalnih
cest

skup_km
avtocest

km avtocest /
preb*1000

km avtocest
/ km2*100

27

33

40

3.638

0,6

11,9

km železnice
/ km avtocest
*100
55,0

26

34

40

2.714

0,7

12,4

53,8

30

30

40

924

0,6

10,6

58,6

29

29

42

2.268

0,6

13,8

51,9

11

64

25

446

1,1

8,2

63,4

32

28

40

524

0,5

11,1

55,3

28

33

39

400

0,7

10,0

62,9

30

28

42

2.792

0,6

13,2

52,5

SKUPAJ
programska
Upravičena
območja
Območja na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Upravičena v
ITA
Upravičena v
SLO
O. na podlagi
klavzule
fleksibilnosti v
ITA
O. na podlagi
klavzule
fleksibilnosti v
SLO
Programska v
ITA
Programska v
SLO
Italija

19

49

32

846

0,8

8,9

63,2

29

34

37

31.614

0,5

10,5

56,6

Slovenija

14

51

36

1.492

0,7

7,4

76,1

EU15

23

44

33

313.212

0,8

9,7

49,1

EU25

20

43

37

363.624

0,8

9,2

55,4

Vir: Podatki ESRI, 2004; obdelava GRETA Associati

Po spremembah zaradi vstopa Slovenije v EU in zaradi projektov, povezanih s petim
koridorjem in mrežo TEN-T z železniško traso Lyon-Trst-Divača/Koper-Ljubljana-Budimpešta
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ter če še upoštevamo povpraševanje po novih storitvah za obvladovanje železniških in
cestnih prometnih tokov, doživljajo obmejne strukture bistvene spremembe. V tem sklopu
velja, poleg preusmeritve vseh teh dejavnosti, pomisliti tudi na to, da se prilagodi cestna
infrastruktura, da se modernizirajo železniške proge in se izgradi ena linija visoke
zmogljivosti/hitrosti.
Letališča na programskem območju, ki nudijo domače in mednarodne lete so v Italiji:
Trst (Ronke), Benetke (Marco Polo) in Treviso (Sant’Angelo), v Sloveniji pa Ljubljana in
Portorož. Tovorni terminali so večinoma v Venetu in Furlaniji (Benetke, Padova, Rovigo in
Cervignano), medtem ko se glavni znanstveno-tehnološki parki nahajajo v Trstu, Vidmu,
Benetkah, Padovi in Faenzi (RA) za Italijo, v Sloveniji pa v Novi Gorici in Ljubljani.
Najpomembnejše luke na programskem območju so Koper, Trst, Benetke, Ravenna
Tržič tudi igra pomembno vlogo. Trst je na prvem mestu po količini pretovorjenega blaga,
Benetke pa po številu potnikov na leto, v zadnjih letih pa se je zelo močno povečal promet
križarjenj iz luke Ravenna. Tako Beneška luka kot luka v Ravenni sta med leti 1998 in 2003
zabeležili rast (+15 %) v številu ton pretovorjenega blaga, medtem ko je promet v Trstu
stabilen oziroma je v obdobju med leti 1998 in 2003 rahlo padel (-2 %). Trst in Benetke
pokrivata 80 % delež (20 % oziroma 60 %) pretovorjenih ton nafte in naftnih derivatov –
nevarnih snovi za okolje v primeru izlitja – v primerjavi s skupnim številom pretovorjenih ton
nafte in naftnih derivatov v Jadranskem morju v letu 2003. Čeprav je skupni promet v Luki
Koper manjši (12 milijonov ton v letu 2004, vir: Fondazione NordEst), se je količina
pretovorjenega blaga v Luki Koper med leti 1998 in 2003 povečala za 28 %, kar kaže na
panogo, ki hitro raste in se spreminja.
Tabela 4-18 Količina pretovorjenega blaga v poglavitnih lukah na
programskem območju
Pretovorjeno blago (v milijonih ton
letno) 2004
41
30
25
12
4

Luka
Trst
Benetke
Ravenna
Koper
Tržič

Vir: Eurostat

Tabela 4-19 Teža blaga v trgovinskih izmenjavi med Italijo in Slovenijo prek luk
na programskem območju
2004
vhod

teža blaga v trgovinskih izmenjavah s Slovenijo
s skupno težo blaga v lukah Trst, Benetke, Tržič
in Ravenna
2,1

teža blaga v trgovinskih izmenjavah
z Italijo s skupno težo blaga v luki
Koper
20,8

izhod

0,5

63,6

skupaj

1,9

32,5

Vir: Eurostat
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Zanimivo je poudariti delež blaga v luki Koper v okviru trgovine z Italijo, saj se kaže
pomen povezav pri izmenjavi blaga v pristaniščih na programskem območju. Veliko je tudi
manjših pristanišč, večinoma namenjenih ribolovu in turizmu. Velja izpostaviti dejstvo, da
poteka po tem območju obmorska avtocesta jugovzhodne Evrope, ki povezuje Jadransko in
Jonsko morje ter vzhodnim Sredozemljem vključno s Ciprom. Sledi, da bi v tem kontekstu bilo
ustrezno spodbujati specializacijo ponujenih dejavnosti in storitev ter težiti k skupnim oblikam
obvladovanja tveganj, ki jih predstavlja prevoz nevarnega blaga.
Slika 4-14 Cestno in železniško omrežje

Vir: Podatki ESRI 2005; obdelava družba GRETA Associati
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Slika 4-15 Pristanišča, letališča, tehnološki parki

Vir: Podatki ESRI 2005; obdelava družba GRETA Associati

V okviru raziskave Urban audit, izdelane na pobudo Generalnega Direktorata Regio
Evropske komisije, se je zbrala vrsta podatkov za ocenjevanje kakovosti življenja v evropskih
mestih. Na programskem območju lahko primerjamo podatke za Ljubljano, Benetke in Trst.
Po dolžini omrežja javnega prevoza, se Ljubljana uvršča med dve italijanski mesti, pri čemer
se Trst ponaša z izredno velikimi vrednostmi. Če pa se dolžina omrežja postavi v razmerje s
številom prebivalcev, je Ljubljana na prvem mestu. Po potencialni dostopnosti obmestnega
območja je Ljubljana spet na vmesnem mestu, Benetke pa so najbolj dostopne.
V razred kazalnikov potencialne dostopnosti spadajo tudi kazalniki, ki jih najdemo v
»Tretjem poročilu o socialni in ekonomski koheziji«, v katerem Evropska komisija določa, v
kolikšni meri igrajo države članice in bodoče kandidatke periferno vlogo ter preverja stopnjo
teritorialne kohezije. V letu 2001 sta bili cestno najbolj dostopni pokrajini Padova in Ferrara,
nato pa se v smeri proti vzhodu dostopnost niža, vendar ostaja še vedo primerljiva z EU 27
oziroma je rahlo nižja v primeru slovenskih regij. Sistemi železniškega prevoza potekajo
vzporedno v prostoru s cestnim omrežjem, vendar je v primerjavi s cestami dostopnost veliko
slabša. Dostopnost do letalskega prometa je zelo visoka v beneških pokrajinah Venezia in
Treviso, medtem ko je na ostalih področjih enaka ali nižja stanju v EU 27.
SKUPNI ZAKLJUČKI. Italijansko stran zaznamuje gosta mreža avtocest in cest
državnega pomena. Čezmejni cestni promet med Italijo in Slovenijo je obsežen tako na
področju potniškega prometa kot prevoza blaga. Največji pristaniški promet beležita luki v
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Benetkah in Trstu. Da bi se izognili zastojem v prometu in negativnim posledicam za okolje bi
bilo nujno potrebno spodbujati javni prevoz in oblike trajnostne mobilnosti.
4.8.4 Podjetja in proizvodne kapacitete
Za analizo podjetniškega sektorja so bili uporabljeni podatki o številu podjetij na 1.000
prebivalcev, razpoložljivi za Italijo in Slovenijo, ter podatki o številu podjetij, lokalnih enot in
inštitucij na 1.000 prebivalcev, razpoložljivi samo za Italijo. Analiza je pokazala
neenakomeren razvoj gospodarstva na programskem območju. V Italiji imamo povprečno 80
podjetij na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa nekaj več kot 50. Najbolj razvite so pokrajine
Videm (164 podjetij na 1000 preb.), Padova (91), Ravenna in Treviso (84). Na slovenski strani
so v primerjavi z državnim povprečjem gospodarsko najbolj razvite Goriška, Obalno-kraška in
Notranjsko-kraška regija.
Če podatke primerjamo na osnovi števila podružnic in ne števila podjetij, se razlika
med slovenskimi in italijanskimi območji bistveno zmanjša. Če namreč upoštevamo podatke o
številu podružnic na 1000 prebivalcev, dobimo veliko bolj homogeno situacijo kot pa ob
upoštevanju števila podjetij na 1000 prebivalcev. Podatki so na voljo le za italijanska območja
in se gibljejo med 103 podružnicami v Pokrajini Padova in 79 podružnicami v Trstu.
Povprečna vrednost za programsko območje pa je višja od referenčnega podatka na državni
ravni in nižja od referenčnega podatka za severovzhodno Italijo.
Slika 4-16 Število podjetij na 1.000 prebivalcev
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Vir: Istat in Si Stat

Industrijski sektor igra pomembno vlogo v pokrajinah Padova, Rovigo, Treviso in
Pordenone, medtem ko igrajo v Benetkah, Trstu, Gorici, Ferrari in Ravenni bistveno vlogo
storitve. Trgovinski sektor je zelo trdno ukoreninjen v Tržaški pokrajini.
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SKUPNI ZAKLJUČKI. Na italijanski strani je razmerje med številom podjetij in številom
prebivalcev višje od razmerja na slovenski strani. Najvišjo koncentracijo podjetij beležimo na
italijanski strani v pokrajinah Videm, Padova, Ravenna in Treviso. Na slovenski strani so v
primerjavi z državnim povprečjem gospodarsko najbolj razvite Goriška, Obalno-kraška in
Notranjsko-kraška regija.
Če primerjamo število podjetij v posameznih lokalnih teritorialnih enotah, je situacija na
italijanski in slovenski strani veliko bolj podobna.
4.8.5 Turizem
Programsko območje zajema regije in pokrajine, ki so znane po svoji vrednosti za
turizem. Kulturne znamenitosti, gore, narava, šport in morske plaže so le nekatere od
pomembnejših vidikov turistične ponudbe, ki zaznamuje programsko območje. Podatki o
številu nočitev na prebivalca kažejo na nihajočo situacijo. Programsko območje zajema tako
regije oziroma pokrajine, ki so pravi turistični centri z velikim številom obiskovalcev, ter druge
kraje, ki so turistično podcenjene ali pa so se specializirali v drugih panogah. Pokrajina
Benetke, na primer, beleži najvišje število nočitev na prebivalca znotraj programskega
območja, predvsem tujcev (preko 70%), zaradi številnih naravnih in kulturnih znamenitosti.
Kombinacija kulturnega in obmorskega turizma daje tej pokrajini možnost, da si privošči
raznoliko turistično ponudbo. Druga območja Dežele Veneto so usmerjena v drugačne
dejavnosti in zato beležijo nižja števila nočitev. Podobno situacijo, čeprav z manjšimi
razlikami, zasledimo v Furlaniji Julijski krajini. Karnijske in Julijske Alpe se raztezajo na
območje Piancavalla in Valcelline, v Pokrajino Pordenone, v Carnio (Pokrajina Videm) ter do
Trbiža (Videm), in nudijo možnost za razvoj zimskega in športnega turizma ter turizma v
naravi. Videmska pokrajina se lahko pohvali tudi z obmorskim turizmom, večinoma pa privlači
goste iz severnih evropskih držav, najbolj znane destinacije pa so Lignano, Goriška pokrajina
in Gradež.
Obmorski turizem igra pomembno gospodarsko vlogo tudi v dveh pokrajinah EmilieRomagne, ki prav tako spadata v programsko območje. Obala v pokrajinah Ferrara in
Ravenna spada med najbolj obiskane dele severnega Jadrana. Če k tej turistični atrakciji
dodamo še kulturne znamenitosti, in sicer staro mestno jedro Ferrare in krščanske spomenike
v Ravenni, ki ju je Unesco razglasil za svetovno dediščino, imata pokrajini, predvsem
Ravenna, zagotovljeno nadpovprečno števil obiskovalcev. Glavnino obiska na tem območju
predstavljajo domači gostje.
Na slovenski strani pa je v primerjavi z ostalimi regijami programskega območja
turistično najbolj razvita Obalno-kraška regija, saj tudi na nacionalni ravni beleži največje
število nočitev na prebivalca in največje število postelj na prebivalca. Splet turističnih
produktov te regije (obmorski, termalni in kongresni turizem) zagotavlja celoletni in ne le
sezonski turistični priliv.
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Julijske Alpe se raztezajo na območje Gorenjske regije in delno na območje Goriške
regije, kar omogoča razvoj predvsem gorskega, zimskega in športnega turizma ter turizma v
naravi. Največji smučarski center Gorenjske regije je Kranjska gora s 40 km smučarskih stez
in 30 km stez za tek na smučeh. Smučarski center Kanin v Goriški regiji je od leta 2005
povezan z italijanskim smučarskim centrom Sella Nevea. Poleg smučarskega turizma, ponuja
Goriška regija še veliko možnosti za vodne športe na reki Soči. Turistična atrakcija je tudi
muzej prve svetovne vojne v Kobaridu. Nova Gorica pa je ena izmed najpomembnejših
slovenskih destinacij igralniškega turizma. Nizko število nočitev v tej regiji je predvsem
posledica večjega števila dnevnih gostov (izletnikov) v primerjavi s stacionarnimi gosti, kar je
tudi posledica nizkega števila nastanitvenih kapacitet.
V slovenskih regijah iz programskega območja in v območjih na podlagi klavzule
fleksibilnosti opažamo veliko število tujih gostov – od 58,8 % v Obalno-kraški regiji do 95 % v
Osrednjeslovenski regiji. Iz analize italijanskih namestitvenih zmogljivosti sledi, da je
oddajanje apartmajev v najem najpogostejša oblika nastanitve, predvsem na področjih kjer je
obisk največji. Podatki o nočitvah na slovenski strani so se vključili v kategorijo »drugo«, in
sicer zaradi neskladnosti sistema poimenovanja, ki se je uporabljal pri zbiranju podatkov. V
Obalno-kraški regiji, kjer je obisk turistov največji, so hotelske sobe najpogostejši način
namestitve, medtem ko na drugih območjih prevladujejo oblike zasebne nastanitve.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Programsko območje zajema kraje z izrazito in raznoliko
turistično ponudbo. Pokrajina Benetke beleži najvišje število nočitev na prebivalca znotraj
programskega območja, in sicer gre predvsem za kulturni in letoviški turizem. Pokrajini
Pordenone in Videm se lahko pohvalita s številnimi destinacijami za zimski in športni turizem
ter turizem v naravi, Pokrajina Videm pa tudi z letoviškimi kraji. Pokrajini Ferrara in Ravenna
imata uveljavljen letoviški turizem, medtem ko se Pokrajina Ravenna lahko pohvali tudi z
izrazitimi kulturnimi znamenitostmi. Na slovenski strani se Obalno-kraška regija lahko pohvali z
dobro turistično vrednostjo (letoviški, kopališki in kongresni turizem) ter izstopa po najvišjem
številu obiskov na prebivalca in najvišjem številu hotelskih ležišč na prebivalca. V Gorenjski in
Goriški statistični regiji prevladujejo gorski, zimski in športni turizem ter turizem v naravi. Na
italijanski strani programskega območja tuji turisti prevladujejo v Pokrajini Benetke ter v
obalnem delu Pokrajine Videm, medtem ko se v pokrajinah Ferrara in Ravenna beležijo
predvsem obiski italijanskih turistov.
4.8.6 Naravno tveganje
Hidrološka tveganja
Tabela 4-19 prikazuje deleže (v %) italijanskega ozemlja na programskem območju, ki
kažejo znake hidrogeološkega tveganja. Upoštevale so se naslednje hidrogeološke
nevarnosti: rotacijski in translatorni zdrsi, topitve, območja z razširjenimi površinskimi plazovi,
območja pogostih rušitev in prevračanj, globoke gravitacijske deformacije in plazovi,
ugrezanja, rušitve in prevračanja. Podatki za Furlanijo Julijsko krajno, Emilio Romagno in
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severovzhodno Italijo se nanašajo na leto 2004, medtem ko se podatki za Veneto nanašajo
na leto 2006.
Na italijanski strani pa najdemo največji delež ozemlja z hidrogeološkim tveganjem v
Pokrajini Videm (7,7 %); sledi pa mu Pokrajina Pordenone z deležem 5,3 %. V pokrajinah
Padova, Gorica, Trst in Treviso je delež ozemlja s hidrogeološkim tveganjem nižji in se giblje
med 0,2 % (Treviso) in 1,0 % (Trst) skupnega ozemlja pokrajine. V nekaterih pokrajinah pa
sploh ni območij s hidrogeološkim tveganjem, in sicer v Benetkah, Rovigu in Ferrari, zaradi
njihove nižinske lege. Delež ozemlja s hidrogeološkim tveganjem v italijanskih pokrajinah, ki
so del programa, vključno z območji na podlagi klavzule fleksibilnosti, znaša skupaj 2, %
celotnega ozemlja. Delež je nižji od italijanskega povprečja (5,2 %) in veliko nižji od vrednosti
za severovzhodno Italijo (6,6%).
Tabela 4-20 Delež ozemlja s hidrogeološkim tveganjem na celotnem
območju, leto 2004 (za pokrajine v Deželi Veneto, leto 2006)
Delež ozemlja s tveganji v primerjavi s
celotnim ozemljem
0,0
0,5
0,0
7,7
0,7
1,0
0,0
2,3
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

Teritorialne enote
Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Programsko območje
Območja na podlagi
fleksibilnosti
Treviso
Pordenone
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Skupaj območja na
klavzule fleksibilnosti

klavzule
0,2
5,6
n.p.
n.p.
podlagi

Skupaj programska (vključno z
območji na podlagi klavzule
fleksibilnosti)
Skupaj
območja
v
ITA
v
programskem območju
Skupaj
območja
v
SLO
v
programskem območju
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska in območja na
podlagi klavzule fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na programskem
območju in območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti v SLO
Severovzhodna Italija
Italija
Slovenija
EU 15
EU 25

n.p.

n.p.
2,6
n.p.
2,8
n.p.
2,7
n.p.
6,6
5,2
n.p.
n.p.
n.p.
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Vir: Podatki Deželnih geoloških služb in Projekta IFFI –APAT; obdelava GRETA Associati

Na spodnjem zemljevidu so označena naravna tveganja, ki grozijo slovenskemu
ozemlju. Označena so območja z nevarnostjo poplav, območja z visoko ali srednjo stopnjo
erozije, požarno nevarna območja in sušna območja. Dodatno so označeni tudi zabeleženi
plazovi, erozijske točke in območja z nevarnostjo plazenja.
Iz pregleda tega zemljevida izhaja, da lahko v vseh statističnih regijah na slovenski
strani zasledimo pojave srednje intenzivne erozije. Najbolj kritična je situacijaa v
severozahodnem delu programskega območja na slovenski strani, kjer so pojavi erozije bolj
intenzivni in kjer najdemo tudi največje število zemeljskih plazov. Južni srednji del Gorenjske
regije zaznamuje visoko število plazov.

Slika 4-17 Nareavna tveganja v Sloveniji
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Poplave
Po svojih posebnih morfoloških značilnostih je programsko območje izpostavljeno
poplavam. Kot je razvidno iz tabele 4-21, sta bili v obdobju od leta 1990 di leta 2000 najbolj
prizadeti Osrednjeslovenska statistična regija (48 poplav) in Pokrajina Videm (43 poplav).
Sledijo jima Obalno-kraška statistična regija (35 poplav), Pokrajina Pordenone (30), pokrajini
Benetke in Padova (26 oziroma 25 poplav) ter Gorenjska (25) in Goriška statistična regija
(22). V ostalih delih programskega območja število poplav v desetletju 1990-2000 ni preseglo
števila 20.
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Tabella 4-21 Število poplav v desetletju 1990-2000
Ozemlje

Št. poplav (2000-1990)

Benetke
Padova
Rovigo
Videm
Gorica
Trst
Ferrara
Ravenna
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Programsko območje*

26
25
14
43
10
3
8
13
25
22
35
224

Območja na podlagi klavzule
fleksibilnosti
Treviso

13

Pordenone

30

Notranjsko-kraška

17

Osrednjeslovenska

48

Skupaj območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti
Skupaj programska (vključno z
območji na podlagi klavzule
fleksibilnosti)*
Skupaj območja v ITA v
programskem območju *
Skupaj območja v SLO v
programskem območju
Skupaj pokrajine na podlagi
klavzule fleksibilnosti v ITA
Skupaj območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti v SLO
Skupaj programska in območja na
podlagi klavzule fleksibilnosti v
ITA*
Skupaj programska in območja na
podlagi klavzule fleksibilnosti v
SLO

108
332
142
82
43
65
185

147

* Vrednosti za italijanska območja so lahko pretirani, saj verjetno ni upoštevano dejstvo, da se lahko ista poplava
beleži v več pokrajinah hkrati.

Vir: GNDCI, Informacijski sistem o hidrogeoloških nesrečah, obdelave na podatkih, ki so jih podali
slovenski strokovnjaki na »panel«
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Erozija obale
Pojav erozije zadeva, z različno intenzivnostjo v posameznih regijah in pokrajinah,
celotno obalo programskega območja. Izstopata situaciji v Pokrajini Ravenna, kjer erozija
prizadene 36 % obale, in Obalno-kraška regija z erozijo na 30 % obale. Razlogi za to so po
eni strani usedanje, zmanjšano nalaganje sedimentov iz rek, rušenje obalnih peščin, po drugi
strani pa kraška morfologija terena. V ostalih italijanskih pokrajinah je delež prizadetega
obalnega območja manjši, čeprav geomorfološke lastnosti določenih predelov, npr. beneške
Lagune, oblikujejo okoljsko občutljive okoliščine in imajo tudi socio-ekonomski vpliv. Naj, na
primer, navedemo samo izgradnjo posebnih valobranov na zunanjem delu pristanišča zaradi
težav, ki so nastale po izkopavanju industrijskih kanalov zaradi postopnega ugrezanja drugih
delov lagune.
Slika 4-18 Erozija obale

Vir: Podatki EEA 2000; obdelava družba GRETA Associati

Usedanje
Usedanje ali subsidienca je postopno zniževanje tal zaradi naravnih ali umetnih
vzrokov. Naravno usedanje je predvsem odvisno od naravnega utrjevanja sedimentov v
litostatičnih pogojih. Vzrok za umetno usedanje pa je predvsem črpanje tekočin (zlasti vode in
metana) iz podtalja, medtem ko je učinek teže zgradb in infrastrukture na podtalje še treba
preučiti. V večjem delu Padske nižine je zapaziti naravno usedanje, povezano z zanimivimi
orogenskimi pojavi na tem območju in utrjevanjem na tisoče metrov globokih sedimentov v
padski kotlini. Omenjeno usedanje je precej zmerno in se ocenjuje na 2 do 5 mm letno. Na
programskem območju je veliko močnejše usedanje zaradi človeških dejavnosti, predvsem
črpanja tekočin. Črpanje tekočin iz vodonosnikov do globin nekaj sto metrov, predvsem v
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podporo proizvodnih dejavnosti (kmetijstvo in industrija), medtem ko se iz večjih globin (do
nekaj tisoč metrov) črpajo ogljikovodiki iz sedimentnih ali tektonskih pasti: Med izčrpanimi
ogljikovodiki prevladujejo plini. Vzroke za negativne učinke usedanja najdemo predvsem v
zniževanju obale in lažjemu vdiranju morske vode, propadanju vzdolžnih profilov vodnih
tokov, težjem odtekanju vode iz nižinskih predelov in verjetnih strukturnih poškodbah. Izredno
natančne meritve, ki so se opravile na skoraj vseh 130 km obale v Deželi Emilia Romagna v
letih 1984 in 1987, so izkazale usedanje na celotni obali, pri čemer so se povprečne vrednosti
usedanja gibale med 5 in 50 mm na letni ravni. Deli programskega območja, na katerih so
vrednosti višje, so predvsem v Pokrajini Ravenna, zlasti pri ustju Združenih rek (najdišče plina
Angela-Angelina), kjer se znižanje obale ni zabeležilo le na kopnem temveč v veliki meri tudi
na morskem dnu. Vzdolž obalnega pasu je pojav bil najbolj izrazit v med letom 1950 in
koncem 80. let (podatki ARPA Emilia Romagna, glej prilogo št. 2). Največja usedanja razreda
90÷100 cm so se zabeležila tudi na obali v Pokrajini Ravenna. Ta trende se je močno ustalil
predvsem v zadnjem desetletju, saj so se številni občinski vodovodi začeli oskrbovati s
površinsko vodo.
Eden izmed učinkov usedanja, ki neposredno zadeva zaščito tal, je spreminjanje
vzdolžnih profilov vodnih tokov, pri čemer se oblikujejo mehke brežine in protitendence ali se
zmanjšujejo dejanski nakloni. Podatki o zniževanju tal na višinskih profilih vodotokov od
povojnega časa do danes, kažejo, da je pojav, vsaj v Pokrajini Ravenna, zanemarljiv. Veliko
pomembnejši vpliv pa ima znatno povečanje slanosti v poletnem času v rokavih rek Pad in
Adiža ob ustju. Pojav nastane zaradi kombinacije usedanja in manjšega pretoka rek v
poletnem času. Naravno usedanje tal v Benetkah in morskega dna v beneški laguni,
predvsem zaradi konsolidacije finih, mlajših sedimentov, se s časom umirja. Letna ocenjena
vrednost je v celotni zgodovini znašala 1,3 mm na leto, na začetku prejšnjega stoletja pa se je
izmerila vrednost 0,37 mm na leto (meritve 1900-1930), kar je kazalo na očitno zmanjšanje in
se je tolmačilo kot počasno, naravno ublažitev pojava. V tem stoletju se je verjetna vrednost
povprečnega usedanja previdno ocenila na 3 cm (0,3 mm/leto) oziroma celo manj. Treba je
vsekakor dodati, da bo lahko prišlo do občutnih odstopanj od te vrednosti, predvsem na
območjih, ki so še vedno izpostavljena bolj intenzivni dinamiki, kot so pristaniški vhodi, kjer so
postopki konsolidacije zakasneli, ter na območjih, kjer so dinamični procesi manjši ali celo
zaključeni, in sicer najstarejši deli mestnega jedra Benetk, kjer je substrat veliko bolj
kompakten zaradi pritiska teže zgradb v vseh teh stoletjih. Obširen stožec depresije
povprečne piezometrične ravni, ki je nastal zaradi črpanja podzemne vode za industrijsko
rabo v Luki Marghera predvsem v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja (do 500 l/s iz prvih šestih
črpališč globine do -320 m) je povzročil dodatno usedanje v Benetkah zaradi človekovih
dejavnosti, ki je leta 1973 znašalo približno 12 cm. Ko so v začetku 70. let prenehali črpati
vodo, so hitro na novo vzpostavili tlak v tleh, pri čemer se je pridobila omejena vendar
pomembna elastičnost, ki je v povprečju znašala približno2 cm in se je izmerila že v začetku
80. let. Skupna končna vrednost usedanja zaradi človekovih dejavnosti oziroma
industrijskega črpanja vode, ki se je sprožila v začetku prejšnjega stoletja in je do danes že
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ustaljena, se ocenjuje na 10,4 cm. Sprememba v višini tal pri Benetkah, odkrita z natančnimi
meritvami v obdobju 1973-1993, se je v zgodovinskem mestnem jedru Benetk izkazala za
nično oziroma je celo dosegla pozitivno vrednost (povprečje za to obdobje: +0,3 cm), kar kaže
na popolno stabilnost tal na tem območju.
Ta povprečna stabilnost kaže na pozitivno
spremembo na krajih z najstarejšimi naselbinami, ki se sedaj že dokončno stabilizirajo.
Podobno velja tudi za novejša poselitvena območja, kjer je strukturna obremenitev relativno
sveža in je proces konsolidacije substrata še zaostal.
Potresi
Potresne fenomene najdemo večinoma na območju Furlanije, zlasti v njenih goratih
predelih, v Goriški statistični regiji pa na območju Bovca in Kobarida, medtem ko jih je manj
na ostalih delih programskega območja.
Slika 4-19 Prikaz potresov po letih

Vir: Obdelave Greta Associati na podatkih INGV, 2006.

Požari
Podatki Istata za leta 2001, 2002 in 2003 kažejo na jasno letno rast gozdnih požarov
v treh italijanskih regijah, ki so del programa, oziroma na splošno v severovzhodni Italiji. V
letu 2003 je med tremi obravnavanimi regijami izstopala Furlanija Julijska krajina z 272
požari, ki sta ji sledili Emilia Romagna s 179 in Veneto z 97 požari.
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Pri oceni škode, ki jo povzročijo gozdni požari, je poleg števila požarov, treba nujno
oceniti tudi velikost območja, ki ga je prizadel ogenj. Med tremi italijanskimi deželami, ki so
del programa, je največji delež ozemlja, ki so ga prizadeli požari, v letu 2003 zabeležila
Furlanija Julijska krajina (0,18 %), kar bistveno presega vrednosti v deželah Veneto (0,02 %)
in Emilia Romagna (0,01 %).
Velja pripomniti, da je podatek za Furlanija Julijska krajina za leto 2003 rahlo višji od
italijanskega povprečja, kjer so v istem letu 0,15 % ozemlja prizadeli požari. Zemljevid
požarov v Deželi Furlanija Julijska krajina nam kaže, da so najbolj prizadeta območja
predvsem predalpski svet, tržiški in tržaški Kras ter alpske doline.
Gozdni požari predstavljajo pomemben dejavnik in grožnjo za razvoj gozda, zlasti na
Krasu, kjer se tudi zgodi velika večina požarov v Sloveniji. Kot je razvidno iz strani Zavoda za
gozdove Slovenjje je v Sloveniji dobra desetina gozdov z veliko oziroma zelo veliko
ogroženostjo od požarov in dobra tretjina gozdov, ki so po požarih malo ogroženi. Največ,
približno polovica gozdov je po požarih srednje ogrožena. Z ustreznimi ukrepi preventivnega
varstva pred požari, izboljšanjem tehničnih možnosti hitrega javljanja o požarih ter
učinkovitejšimi gasilskimi ekipami, je Sloveniji v zadnjih 25 letih sicer uspelo zmanjšati
povprečno letno število požarov in pogorelo površino, vendar požarov v gozdnem okolju nikoli
ne smemo podcenjevati. Navzočnost burje na Krasu lahko nepredvidljivo še znatno oteži
gašenje požara, zato sta njihovo preprečevanje in temeljita pripravljenost na učinkovito
gašenje v tem prostoru še toliko nujnejši. Največ požarov povzročijo vlaki, sledijo kmetijska
opravila, obiskovalci in vojaška urjenja.
V Sloveniji obstajajo zanesljivi podatki o gozdnih požarih za obdobje 1966-1984 ter za
obdobje od leta 1988 dalje, za obdobje 1984-1988 pa teh podatkov ni in jih bo verjetno težko
ugotoviti.
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Slika 4-20 Število požarov in površina gozdnih požarov za obdobje 1988-2006
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Vir: Poročilo zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2006, Zavod za gozdove Slovenije,
februar 2007

Iz tabele je viden trend zmanjševanja povprečne površine gozdnega požara. V najbolj
sušnem in vročem letu 2003 je bilo 224 požarov, ki so opožarili 2.100 ha gozdov, pa je bila
povprečna površina le 9,4 ha. Podobno se je ponovilo v letu 2006, ko je bilo zelo vroče in
suho poletje, tako, da se je predvsem zaradi treh velikih gozdnih požarov povprečna površina
povečala na 18,50 ha.
Kras je eno izmed najbolj prizadetih območij, predvsem v poletnih mesecih. Tako na
slovenski strani kot na italijanski strani so požari na Krasu povzročil veliko okoljsko škodo.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Na nekaterih delih programskega območja se pojavljajo težave z erozijo
in hidrogeološkim tveganjem (zlasti v pokrajinah Videm in Pordenone ter Goriški in Gorenjski
statistični regiji). Problem erozije obale zasledimo predvsem v Pokrajini Ravenna in v Obalnokraški statistični regiji. Furlanijo Julijsko krajino in Goriško statistično regijo zaznamuje visoko
število potresnih pojavov. V Deželah Veneto, Furlanija Julijska krajina in Emilia Romagna se
veča število gozdnih požarov. območji, ki sta najbolj prizadeti zaradi požarov sta Furlanija
Julijska krajina in slovenski Kras. Na področjih s to vrsto tveganja je treba ustrezno upravljati in
načrtovati dejavnosti.
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4.8.7 Tehnološko tveganje
Namen Direktive 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja
(IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) je pripraviti uvesti v industriji vse možne
ukrepe, katerih namen je »preprečevati, zmanjševati in v čim večji meri odpravljati
onesnaževanje«. Ta direktiva je namenjena vsem proizvodnim dejavnostim, ki so
potencialno zelo onesnažujoče, porazdeljenim v šest kategorij.
Odločba Komisije, z dne 17. julija 2000 o uvedbi Evropskega registra emisij
onesnaževal (EPER) v skladu s 15. členom Direktive 96/61/ES Sveta o celovitem
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) določa, da morajo države članice
vsake tri leta poročati Komisiji o emisijah v ozračje in vodo industrijskih obratov, ki opravljajo
eno ali več dejavnosti, navedenih v Prilogi I Direktive 96/61/ES.
Direktiva 82/501/ES, znana tudi kot Direktiva Seveso (po nesreči na obratu ICMESA v kraju
Seveso leta 1976), ki sta jo nadomestili oziroma spremenili Direktiva 96/82/ES(Seveso II) in
2003/105/ES (Severo III), ureja industrijsko tveganje ter določa, da morajo upravljavci in
lastniki skladišč in/ali obratov, v katerih so določene nevarne snovi shranjene v količinah, ki
bi lahko povzročile večje nesreče, uvesti ustrezne ukrepe, da takšne nesreče preprečijo.
Preprečevanje industrijskih nesreč se zagotavlja z ustreznim projektiranjem, nadzorom in
vzdrževanjem industrijskih obratov ter spoštovanjem varnostnih standardov, ki jih določajo
predpisi.
Onesnažujoči obrati
Na sliki 4-20 so prikazani obrati na programskem območju, registrirani v evidenci
EPER (European Pollutant Emission Register).
Vpis obrata v register EPER se opravi, potem ko obrat preseže mejno vrednost za
emisije onesnaževal (Priloga A1 Direktive 2000/479/ES), nastalih iz določenih industrijskih
dejavnosti (Priloga 1, Direktiva 96/61/ES).
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Slika 4-21 Obrati vpisani v register EPER

Vir: Obdelave Greta Associati na podatkih EPER

Območja, v katerih so v absolutnih vrednostih najbolj razširjeni obrati, vpisani v
register EPER, sta pokrajini Ravenna in Benetke ter Osrednjeslovenska statistična regija. Če
si podatke ogledamo z vidika površine, je koncentracija obratov najvišja v Pokrajini Trst, ki ji
sledijo Ravenna, Benetke in Osrednjeslovenska statistična regija. Osrednjeslovenska
statistična regija je tudi najbolj gosto poseljeno območje na slovenski strani (kamor spada tudi
Ljubljana), tako kot Trst na italijanski strani.
Glede vrste dejavnosti gre na italijanski strani predvsem za obrate, ki proizvajajo
električno energijo, in sicer vzdolž obale ali pa ob rečnih tokovih v nižinah. V italijanskih
pokrajinah so pogosti tudi obrati za ravnanje z odpadki. Na slovenski strani je največ obratov
za predelavo oziroma ravnanje z odpadki. Posebnost predstavljajo Pokrajina Videm in
Osrednjeslovenska statistična regija, kjer igrajo papirnice pomembno vlogo, ter Benetke in
Ravenna, kjer prevladujejo obrati za proizvodnjo kemikalij.
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Obrati, ki predstavljajo tveganje večjih nesreč in onesnažena območja
V Italiji se je Direktiva 96/82/EGS o obvladovanju tveganjai večjih nesreč, v katere so
vključene nevarne snovi sprejela z zakonodajnim odlokom št. 334/99, v katerem so obrati
razvrščeni po količinah nevarnih snovi, s katerimi upravljajo. 17.
Na italijanski strani je v programskem območju (vključujoč tudi območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti) 136 tovarn z velikim tveganjem večjih nesreč, kar predstavlja 12% vseh
rizičnih tovarn v Italiji. Pokrajini, v katerih je največ takšnih obratov, sta Benetke z 32 in
Ravenna z 31 nevarnimi obrati, lociranih predvsem v industrijski coni Porto Marghera in v
Ravenni (več kot 70 % vseh nevarnih obratov leži na občinskem ozemlju glavnih mest).
Industrijsko tveganje in probleme, ki jih predstavljajo nevarne industrijske dejavnosti, je treba
reševati skupaj, zato, pa tudi zaradi kompleksnega spleta vpletenih interesov, morajo različni
deležniki uskladiti rešitve za prekvalifikacijo prizadetih območij v obsežni časovni in prostorski
perspektivi
Ne gre pozabiti dejstva, da vsako industrijsko dejavnost, v kateri se uporabljajo ali
proizvajajo nevarne snovi, zelo pogosto spremljajo onesnažena območja, odlagališča,
deponije, odpadne vode in izlitja iz industrijskih dejavnosti. Na italijanski strani so takšna
onesnažena območja državnega pomena v industrijski coni Porto Marghera ter delih lagune,
onesnaženih z različnimi snovmi (5.790 ha), v industrijski luki v Trstu (1.698 ha), kjer
predstavljajo poglavitni problem lokacije bivših rafinerij in skladišč naftnih derivatov oziroma
onesnaženost sedimentov, v lagunah Marana in Gradeža, kjer so vzroki za onesnaženost
predvsem izpusti živega srebra iz tovarne celuloze (11.029 ha), v nezakonitem odlagališču
industrijskih odpadkov v krajih Mardimago in Ceregnano pri Rovigu. V postopek odkrivanja,
sanacije in obnavljanja onesnaženih območij je vpleteno veliko število javnih in zasebnih
subjektov ter kompleksen splet predpisov in načrtov. Zato bi predvsem iz vidika sodelovanja
bilo treba pripraviti ustrezne sisteme za prenos znanja in dobrih praks ter izvedbo skupnih
projektov, predvsem v kontekstih, ki so si podobni z okoljskega in družbeno-gospodarskega
vidika.
Cestni prevoz nevarnih snovi
Dodaten vidik, ki ga je treba upoštevati pri tehnološkem tveganju, je prevoz nevarnih
snovi. Kar zadeva cestni prevoz nevarnih snovi na italijanski strani programskega območja, je

17

In jih razvršča v sledeče kategorije:
Obrati, navedeni v Prilogi A, ki upravljajo s količinami nevarnih snovi, ki ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v
2. stolpcu 5. člena Priloge I.
Obrati, navedeni v Prilogi A, ki upravljajo z nevarnimi snovmi vrste, navedene v 1. točki Priloge B, in sicer v
količinah, ki ne presegajo mejnih vrednosti iz Priloga I in presegajo mejne vrednosti iz 6. člena Odloka
Predsednika Republike št. 175/88 s spremembami in dopolnitvami (bivša mejna vrednost za prijavo) (3. stolpec 5.
člena).
Obrati, ki upravljajo z nevarnimi snovmi, ki presegajo ali so enake mejnim vrednostim, navedenim v 2. stolpcu
Priloge I, in ne presegajo količin iz 3. stolpca. Morajo spoštovati le nekatere obveznosti, ki jih predvideva odlok (6.
in 7. člen).
Obrati, ki upravljajo z nevarnimi snovmi, ki presegajo ali so enake mejnim vrednostim, navedenim v 3. stolpcu
Priloge I. Morajo spoštovati vse obveznosti, ki jih predvideva odlok (8. člen).
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v regiji Veneto najvišji promet z nevarnimi snovmi, tako v prihodu kot v odhodu iz regije, z
veliko višjimi količinami glede na državno povprečje (pribl. 500 ton/km2 proti 250 ton/km2
povprečja italijanskih regij). tudi v tem primeru igra industrijska cona Porto Marghera ključno
vlogo. Podatki za deželi Emilia Romagna in Furlanija Julijska krajina so bolj zmerni, čeprav se
je v slednji v obdobju od leta 2000 do leta 2002 zabeležila rast prometa z nevarnimi snovi v
prihodu in odhodu.
Pomorski prevoz nevarnih snovi
Največji del nevarnih snovi potuje v pomorskem prometu. zato je pomembno posvetiti
posebno pozornost pristaniškim dejavnostim. V lukah na programskem območju se med
ostalimi kategorijami blaga pretovarjajo tudi nevarne snovi, zlasti surova nafta in naftni
derivati (bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje in drugi naftni derivati). Ta kategorija blaga
občutno vpliva na skupno količino pretovorjenega blaga v pristaniščih v Trstu (79 %), Ravenni
(42 % vsega pretovorjenega blaga) in Benetkah (38 % vsega pretovorjenega blaga). S tem v
zvezi je treba izpostaviti, da se v pristaniščih v Trstu in Benetkah pretovori 35,7 oziroma 11,4
milijonov ton ali 80 % celotne količine nafte in naftnih derivatov v Jadranskih lukah. Zaradi
večjega števila industrijskih pristanišč ob Jadranskem morju nastanejo sinergični učinki ne le
na spremembe obale in v zvezi s tveganji pri prevozu nevarnih snovi, temveč tudi v zvezi z
onesnaževanjem zraka in vode. Obalna območja so torej lahko privilegirana okolja, kjer se
lahko preizkusijo projekti, katerih namen je zagotoviti trajnost družbeno-gospodarskih
dejavnosti in premostiti nasprotja med predstavniki različnih interesov.
Železniški prevoz nevarnih snovi
Železniški prevoz nevarnih snovi si tudi zasluži pozornost. V letu 2005 se je po
podatkih Eurostata, v Sloveniji v železniškem prometu prepeljal več kot poldrugi milijon
nevarnih snovi, kar predstavlja približno 8,7 % skupnega blaga v železniškem prometu in
približno pet milijonov ton v Italiji, kar predstavlja 7,7 % vsega blaga v železniškem prometu.
SKUPNI ZAKLJUČKI: Na programskem območju stoji nekaj obratov, ki predstavljajo veliko
tveganje nesreč (predvsem v pokrajinah Benetke in Ravenna) ter večje število onesnažujočih
obratov, zlasti v pokrajinah Ravenna in Benetke ter v Osrednjeslovenski statistični regiji.
Dodaten dejavnik tveganja lahko predstavlja tudi cestni prevoz nevarnega blaga (predvsem v
Deželi Veneto), pomorski prevoz (v pristaniščih v Benetkah in Trstu se pretovori skoraj vsa
količina nafte in naftnih derivatov v jadranskih pristaniščih) in železniški prevoz. Primerno bi
bilo ustrezno upravljati in načrtovati te dejavnosti ter pripraviti ustrezne ukrepe za nujne
primere.
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5 OKOLJSKE KRITIČNE TOČKE
Na osnovi opisa stanja okolja smo lahko izpostavili okoljske kritične točke, ki so
značilne za programsko območje in so povzete v spodnji tabeli. Ugotovljene kritične točke
predstavljajo sedanje stanje okolja na programskem območju.
Lahko predpostavimo, da bo razvojni trend okoljskih kritičnih točk ostal v času enak ali
pa se bo poslabšal, ne glede na izvedbo programa.
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Tabela 5-1 Okoljske kritične točke
TEMA

OKOLJSKE KRITIČNE TOČKE
Visoke koncentracije PM10.
Visoke koncentracije ozona.
Visoke količine dušikovih oksidov

ZRAK
Visoke količine žveplovih oksidov
Prekoračitev mejnih vrednosti za
varovanje rastlinstva pred
troposfernim ozonom
Prekoračitev kritičnih
obremenitev za evtrofikacijo
Nizek delež parkovnih območij
OHRANJANJE
NARAVE

Nizek delež območij Natura 2000
(območja, pomembna za
Skupnost in posebna varstvena
območja)
Nizek delež naravovarstvenih
območij
Visoki deleži umetnih površin
Velika rast umetnih površin

KRAJINA

Nenehno upadanje površine
mokrišč
Razpršena suburbanizacija
Zaraščanje z gozdom pretežno v

PODATKI
V letu 2004 se je koncentracija PM10 50μg/m3
presegla več kot 50 krat na leto v Padski nižini oziroma 35 do 50 krat v Goriški regiji.
V letu 2004 se je na vseh delih programskega območja, razen v pokrajinah Rovigo in
Ferrara, več kot 25 krat presegla koncentracija ozona 120μg/m3.
V pokrajinah Padova in Benetke so emisije dušikovih oksidov v ozračje v letu 2000
znašale 18.412 oziroma 29.194 ton.
Na ozemljih pokrajin Ravenna, Rovigo, Treviso in Videm ter Osrednjeslovenske
statistične regije sta letni količini emisij znašali 8.290 oziroma 18.411 ton.
V Pokrajini Rovigo je letna količina žveplovih oksidov v letu 2000 znašala od 14.067 do
90.541 ton.
H količinam žveplovih oksidov (med 4.949 in 14.086 ton letno) pomembno prispevajo
tudi pokrajini Ravenna in Gorica ter Osrednjeslovenska statistična regija
V letu 2002 so se mejne vrednosti za varovanje rastlinstva pred troposfernim ozonom
(AOT40 oziroma 18 mg*h/m3) presegle na celotnem programskem območju (18-27
mg*h/ m3)
V letu 2000 so se kritične obremenitve za evtrofikacijo bistveno presegle (>800 eq ha-1
a-1) na celotnem programskem območju.
Na italijanski strani predstavljajo območja parkov 4,9 % ozemlja, medtem ko znaša delež
na slovenski strani 10,4 %).
Na italijanski strani pa predstavljajo območja v sklopu Nature 2000 le
16 % ozemlja, medtem ko znaša delež na slovenski strani za Programsko območje
40,8%.
V pokrajinah Treviso, Ravenna in Ferrara so deleži naravovarstvenih območij izredno
nizki (<20%)
Na italijanski strani predstavljajo umetne površine 7,2 % skupne površine, medtem ko
znaša delež na slovenski strani 2,8 %.
V desetletju 1990-2000 so se umetne površine na italijanski strani povečale za 6,9 %, na
slovenski pa za 1,0 %.
V desetletju 1990-2000 je upadanje v Osrednjeslovenski regiji površine mokrišč znašalo
40,22 %.
Poselitev na italijanski strani je bolj razpršena kot pa na slovenski strani. Najnižji indeks
oblike (umetna površina/površina kroga z isto površino) zapazimo v pokrajinah Treviso in
Videm (v obeh 0,02), Padova in Benetke (v obeh 0,03).
62% slovenskega programskega območja je pokrito z gozdovi.
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APAT, 2000
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EEA, 2002
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SI: Ministrstvo za
okolje in prostor, 2004
IT: Deželni odseki,
2006
SI: Ministrstvo za
okolje in prostor, 2005
Corine Land Cover,
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Corine Land Cover,
2000
Corine Land Cover,
1990-2000
Corine Land Cover,
1990-2000
Corine Land Cover,
2000
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hribovitem območju, težko
dostopnem območju

Visoka koncentracija zgradb

VODA

Velika poraba vode
Nenehna izguba vode iz
vodovodov

Velika poraba vode v
gospodinjstvih
Nizek delež prebivalcev,
priključenih na kanalizacijsko
omrežje
Povečano črpanje podzemnih
voda
Visoka koncentracija organskih
snovi v rekah
Visoka koncentracija
evtrofikacijskih snovi v rekah

Slabo stanje rečnih voda

2000
Visoka koncentracija zgradb tako na italijanski (52,4 zgradb/km2) kot na slovenski strani
(30,1 zgradb/km2) programskega območja. Vrednosti presegajo referenčna nacionalna
povprečja (Italija,42,3 zgradb/km2; Slovenija 22,8 zgradb/km2).
Situacija je najbolj kritična v Pokrajini Trst (160 zgradb/km2), ki ji sledijo pokrajine
Padova (92,5 zgradb/km2), Treviso (80,3 zgradb/km2), Gorica (64,9 zgradb/Km2),
Benetke(64,6 zgradb/km2) in Notranjsko-kraška statistična regija (61,2 zgradb/km2).
Večja poraba vode na italijanski strani (100 m3/preb.) v primerjavi s slovensko stranjo
(88 m3/preb.).
Poraba vode na slovenski strani je vsekakor večja od nacionalnega povprečja (66,9
m3/preb.).
Deleži vode, ki se izgubi v vodovodih, so še posebej visoki v Notranjsko-kraški (64,2 %),
Osrednjeslovenski (44,2 %) in Goriški statistični regiji.
Na italijanski strani se največje izgube vode beležijo v pokrajinah dežel Veneto in
Furlanija Julijska krajina, in sicer znašajo med 25 in 30 %.
Velika poraba vode v gospodinjstvih v Osrednjeslovenski statistični regiji (121,8
m3/preb./leto) in v pokrajinah Benetke (79,2 m3/preb./leto), Videm (74,2 m3/preb./leto),
3
Trst (72,8 m /preb./leto).
3
(Nacionalni podatek za Slovenijo je 44,3 m /preb./leto; nacionalni podatek za Italijo pa
3
74,0 m /preb./leto)
Na slovenski strani so deleži prebivalcev, priključenih na kanalizacijsko omrežje posebno
nizki in se gibljejo med 41,4 % v Notranjsko-kraški regiji in 66,2 % v Osrednjeslovenski
regiji.
Na italijanski strani znašajo deleži od 73,8 % v Trevisu do 99,2 % v Vidmu.
V pokrajinah Videm, Gorica in Trst ter v Goriški, Obalno-kraški in Notranjsko-kraški ter
Osrednjeslovenski statistični regiji je 100 % črpane vode iz podzemnih rezerv.
Enako visoki so deleži v Pokrajini Treviso (99,9 %), v Gorenjski regiji (98,2 %) in v
Pokrajini Pordenone (92,8 %).
Najvišje povprečne letne koncentracije organskih snovi (BOD5≥3 mg/l) najdemo v rekah
na območju Roviga, Ferrare, Trevisa, Ravenne in Osrednjeslovenske regije.
Najvišje povprečne letne koncentracije nitratov (≥2 mg/l) in fosfatov (≈ 0,1mg/l) najdemo
v rekah na območju Roviga, Ferrare in Ravenne.
Leta 2003 je koncentracija fosfatov bila izredno visoka v rekah v Pokrajini Padova (0,25
mg/l).

Skoraj vsi monitorirani vodotoki v pokrajinah Padova, Rovigo,
Ferrara in Ravenna kažejo slabo okoljsko stanje.
Na nekaterih merilnih postajah v Goriški in Osrednjeslovenski
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
statistični regiji se je izkazalo slabo kemijsko in biološko stanje
Okoljsko poročilo
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Slabo stanje jezerskih voda

Slabo stanje podzemnih voda

Visoka koncentracija hranil v
obalnih morskih vodah

Prevelike količine fitoplanktona v
obalnih morskih vodah
Okoljska degradacija S Jadrana

monitoriranih vodotokov.
V primeru enega vodotoka v Goriški statistični regiji se je zabeležila nizka stopnja
biološke kakovosti.
Jezeri Lago in Santa Maria v Pokrajini Treviso kažeta slabo oziroma izredno slabo
okoljsko stanje
Večina monitoriranih podzemnih voda v pokrajinah Dežele Veneto, ki spadajo v
programsko območje, ter v pokrajinah Ravenna in Ferrara, kažejo posebno in slabo
okoljsko stanje.
Podzemne vode znatnega števila občin v pokrajinah Pordenone in Videm kažejo velik
vpliv človekovih dejavnosti in torej slabe hidrokemijske lastnosti
Monitorirane podzemne vode na slovenski strani programskega območja kažejo slabo
kemijsko stanje.
Povišana koncentracija nitratov (>240 μg/l) v obalnih morskih vodah pokrajin Ravenna,
Rovigo, Gorica in v severnem delu Pokrajine Benetke.
Visoka koncentracija fosfatov (>5,2 μg/l) v obalnih morskih vodah v pokrajinah Benetke,
Rovigo in Gorica.
Znatne povprečne koncentracije dušika in skupnega fosforja v
celotnih lagunah pri Maranu in Gradežu zlasti v delu v Pokrajini
Videm
Na celotnem programskem območju imamo v obalnih morskih vodah visoke
koncentracije klorofila »a« (>0,59 μg/l).
Najvišje koncentracije (>1,95 μg/l) se beležijo v vodah pred obalami pokrajin Ferrara,
Ravenna in Rovigo.
V številnih študijah se je izpostavilo dejstvi, da so koncentracije živega srebra v
sedimentih v Jadranskem morju med najvišjimi v Sredozemlju. Koncentracije živega
srebra so še posebej visoke v severnem delu Tržaškega zaliva in v laguni pri Gradežu.
Tržaški zaliv in laguni pri Maranu in Gradežu kažejo tudi težave z evtrofikacijo.
V beneški laguni in v laguni pri Comacchiu (Pokrajina Ferrara zasledimo pojave
evtrofikacije in hipertrofije.
Obala Dežele Emilia Romagna kaže pojave evtrofikacije.
Pristanišči v Benetkah in Trstu sta onesnaženi z ogljikovodiki zaradi intenzivnega
pomorskega prometa.
Več kot 80 % slovenske obale je pozidanega, v večini primerov so zgradbe od morja
oddaljene 1,5 km od obalne črte
V Koprski zaliv se neposredno stekajo odpadne vode iz primarne predelave v Kopru ter
hranila in težke kovine (nikelj, krom in cink) iz Rižane in Badaševice.
V Piranski zaliv se neposredno stekajo odpadne vode iz primarne
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Povečana proizvodnja
komunalnih odpadkov
ODPADKI
Nizek delež recikliranih
komunalnih odpadkov
ČLOVEŠKO ZDRAVJE

Obremenitev s hrupom

predelave v Piranu, neobdelane komunalne odpadne vode iz Izole
ter hranila in težke kovine iz Dragonje in Drnice
V letih 2002, 2003 in 2004 so se največje količine komunalnih odpadkov proizvedle v
pokrajinah Benetke, Ferrara in Ravenna. Vrednosti na prebivalca so bistveno presegle
italijansko nacionalno povprečje.
Nizek delež recikliranih komunalnih odpadkov v slovenskih statističnih regijah: Vrednosti
za leto 2005 se gibljejo med 1,1 % za Notranjsko-kraško regijo in 11,1 % za Gorenjsko
statistično regijo.
(V italijanskih pokrajinah so deleži ločeno zbranih odpadkov v letu 2004 znašale od
najmanj 13,7 % v Trstu do največ 63,4 % v Trevisu).
V Sloveniji je onesnaževanje zaradi okoljskega hrupa prisotno v mestih in urbanih
središčih v bližini cestnih omrežij.
Na italijanskih strani je obremenitev s hrupom zaradi prometa zelo kritična v Deželi
Veneto. Situacija je še zlasti kritična v Pokrajini Benetke ter na sploh v glavnih mestih
pokrajin.
Velik del ozemlja (56 %) Dežele Emilia Romagna je obremenjen s hrupom, ki presega
moteče mejne vrednosti za prebivalstvo (65 dBA). V Pokrajini Ferrara je 35 %
prebivalcev izpostavljenih hrupu, večinoma zaradi cestnega prometa.
V Furlaniji Julijski krajini se absolutne vrednosti presegajo v skoraj 33 % opravljenih
meritev..

ARPAs, APAT-2005,
SURS
ARPAs, APAT-2005,
SURS
Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP),
ARPAV, Regione
Emilia Romagna,
ARPA FVG

VPLIV DEJAVNOSTI
NA OKOLJE
RIBIŠTVO

Velika kapaciteta ribiških flot
Visoka koncentracija cest in
avtocest

PROMET IN
INFRASTRUKTURNA
OMREŽJA

Povečan čezmejni promet

Povečan promet v lukah
NARAVNO

Večina ribiške flote oziroma 70 % skupnega števila ladij, približno 85 % skupne tonaže in
približno 80 % celotne ribiške flote je koncentrirana v pokrajinah Benetke, Ferrara in
Videm.
Italijansko stran zaznamuje gosta mreža avtocest in cest državnega pomena.
Pokrajine z najvišjimi vrednostmi so Trst ( 59,3 km na 100 km2), Gorica (22 km na 100
km2), Treviso in Padova (17 km na 100 km2).
Leta 2003 je mejo med Italijo in Slovenijo prečkalo 49 milijonov ljudi v cestnem prometu.
Leta 2000 je 10 milijonov ton blaga prečkalo mejo med Italijo in Slovenijo v cestnem
prometu.
Leta 2003 je italijansko - slovensko mejo prestopilo 893.000 težkih tovornih vozil, kar
pomeni, da se je promet povečal za 23 % v primerjavi z letom 2000.
Tržaška luka igra pomembno vlogo v pretovoru blaga, medtem ko je pristanišče v
Benetkah pomembno z vidika potniškega prometa.
V zadnjih časih opažamo izredno rast prometa v pristaniščih v Ravenni in Kopru. Prvo je
pomembno za križarjenja, slednje pa za blagovni promet.

Hidrogeološka tveganja
Visok delež ozemlja s hidrogeološkim tveganjem v pokrajinah Videm (7,7 %) in Videm
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo
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Deželni in projektni
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Poplave
Erozija obale
TVEGANJE

Usedanje
Potresni dogodki

Požari

TEHNOLOŠKO
TVEGANJE

Industrija, ki onesnažuje okolje

Obrati, ki predstavljajo tveganje
večjih nesreč

Onesnažena območja
Obrati, ki izpuščajo
onesnaževala

(5,3%).
Vse slovenkse statistične regije se soočajo s problematiko erozije. Hidrološka tveganja
na slovenski strani programskega območja se nahajajo predvsem v Goriški, Gorenjski in
Osrednjeslovenski statistični regiji.
V desetletju od leta 1990 di leta 2000 so poplave najbolj prizadele Osrednjeslovensko
statistično regijo (48 poplav) in Pokrajino Videm (43 poplav). Sledijo jima Obalno-kraška
statistična regija (35 poplav), Pokrajina Pordenone (30), pokrajini Benetke in Padova (26
oziroma 25 poplav) ter Gorenjska (25) in Goriška statistična regija (22).
Erozija prizadene 35 % obale v Pokrajini Ravenna.
V Obalno-kraški statistični regiji vrednost znaša 30 %.
V poletnem obdobju povzroča posedanje, v povezavi z zmanjšanimi vodostajem rek,
zvišanje slanosti v končnih odsekih na izlivih rek Pad in Adiža (pokrajini Rovigo in
Ferrara).
Povečana potresnost v Deželi Furlanija Julijska krajina, predvsem v goratih predelih
Pokrajine Videm ter v Goriški statistični regiji.
V letih 2001, 2002 in 2003 se je zabeležilo močno povečanje požarov v deželah Veneto,
Furlanija Julijska krajina in Emilia Romagna.
Leta 2003 so 0,18 % ozemlja Furlanije Julijske krajine prizadeli požari.
Največje število požarov na slovenski in italijanski strani programskega območja se
beleži na Krasu.
Na slovenski strani se število požarov beleži kot največje v letih 2003 in 2006. V letu
2003 se beleži 224 požarov, ki so opožarili 2.100 ha gozdov, povprečna površina je bila
9,4 ha. Podobno se je ponovilo v letu 2006, tako, da se je predvsem zaradi treh velikih
gozdnih požarov povprečna površina povečala na 18,50 ha.
Število industrij, ki onesnažujejo okolje in so predmet registracije EPER (European
Pollutant Emission Register) so v pokrajinah Ravenna in Benetke ter v
Osrednjeslovenski statistični regiji. Če gledamo iz vidika območja, največja koncentracija
se beleži v pokrajini Trst.
Na italijanski strani je v programskem območju (vključujoč tudi območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti) 136 tovarn z velikim tveganjem večjih nesreč, kar predstavlja 12%
vseh rizičnih tovarn v Italiji. Nevarnost je največja v pokrajinah Benetke z 32 in Ravenna
z 31 nevarnimi obrati.
PODATKI ZA SLOVENIJO NISO NA VOLJO.
Onesnažena območja nacionalnega pomena najdemo v industrijski coni Porto Marghera
in v beneški laguni(5.790 ha), v industrijskem pristanišču v Trstu (1.698 ha), v lagunah
Marano in Gradež (11.029 ha) ter na območju nezakonitih odlagališč industrijskih
odpadkov Mardimago in Ceregnano pri Rovigu.
Največje industrijske obrate, ki izpuščajo onesnaževala, najdemo v pokrajinah Ravenna
(24) in Benetke (19). .
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Cestni prevoz nevarnih snovi
Pomorski prevoz nevarnih snovi

Z vidika cestnega prevoza je največ prevozov nevarnega blaga v obe smeri v Deželi
Veneto, kjer količine bistveno presegajo povprečne vrednosti na državni ravni (približno
500 t/km2 v primerjavi z italijanskim povprečjem, ki znaša 250 t/km2).
PODATKI ZA SLOVENIJO NISO NA VOLJO.
V beneškem in tržaškem pristanišču se pretovori 80 % nafte in naftnih derivatov v
jadranskih lukah.
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Na osnovi opisa obstoječega izhodiščnega stanja okolja in obstoječe obremenjenosti okolja podan v poglavjih št. 4 Stanje okolja na
programskem območju in tabeli 5-1 Okoljske kritične očke smo za vsako temo povzeti rezultate analiz stanja okolja in razvojnih
potencialov v primeru, da se načrt ne izvede.
Tabela 5-2 Verjeten razvoj stanja okolja, če se plan ne bi izvedel
Tema:
Ozračje in podnebne spremembe
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Število dni, v katerih je koncentracija PM10 presegla mejno vrednost 50μg/m3
•
Število dni, v katerih je koncentracija ozona presegla mejno vrednost 120μg/m3
•
Letne emisije NOx
•
Letne emisije SO2
•
Evtrofikacijska obremenitev
Na programskem območju imamo pojave onesnaženja ozračja, ki so na določenih delih še posebej hudi. V
Kratek
letu 2004 so najbolj kritične vrednosti finih delcev PM10 zabeležile v nižini Dežele Veneto, v zaledju
opis
Pokrajine Ferrara ter v okolici Ljubljane in Nove Gorice. Koncentracije ozona so se presegle na celotnem
programskem območju, razen v pokrajinah Rovigo in Ferrara. Visoke so tudi vrednosti emisij dušikovih
oksidov, zlasti v pokrajinah Padova in Benetke. Posebno visoke so emisije dušikovih oksidov v Pokrajini
Rovigo, kar je verjetno posledica termoelektrarne družbe ENEL v Porto Tolle. H količinam žveplovih oksidov
pomembno prispevajo tudi pokrajini Ravenna in Gorica (zaradi termoelektrarne v Tržiču) ter
Osrednjeslovenska statistična regija. Na drugih delih programskega območja imajo žveplovi oksidi manjši
vpliv. Ob koncu, izpostavljamo tudi prekoračitev kritičnih obremenitev za evtrofikacijo.
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
Razvoj stanja ozračja je nemogoče
da se načrt ne izvede.
opredeliti, saj so vse upoštevane ITALIJA
emisije odvisne od več sektorjev Razvoj stanja ozračja je nemogoče opredeliti, saj so vse upoštevane
(proizvodnja energije, industrijske emisije odvisne od več sektorjev (proizvodnja energije, industrijske
dejavnosti, promet, kmetijstvo, itd). dejavnosti, promet, kmetijstvo, itd). Sprejem številnih evropskih
Sprejem številnih evropskih direktiv, direktiv, ki določajo vedno bolj restriktivne meje, bo lahko pozitivno
ki določajo vedno bolj restriktivne vplival na zmanjšanje emisij.
meje, bo lahko pozitivno vplival na
zmanjšanje emisij.
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Tema:
Ohranjanje narave
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Delež parkovnih območij na celotnem območju
•
Delež območij Natura 2000 na celotni območju
Opaža se določena razlika med zavarovanimi območji na italijanski in slovenski strani. Delež območij parkov
Kratek
namreč presega 10 % ozemlja na slovenski strani, na italijanski strani pa znaša delež le 4,6 %. Mreža
opis
Natura 2000 je precej razvita na slovenski strani, kjer je vanjo vključenih 41 % ozemlja, medtem ko je delež
na italijanski strani bistveno nižji (16%). Na osnovi podatkov Evropske agencije za okolje o razdrobljenosti
biotopov lahko rečemo, da imamo na slovenski in italijanski strani veliko razširjenih biotopov, pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, koncentriranih v obalnem pasu in na goratih predelih.
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
ITALIJA
Če upoštevamo, da je površina
da se načrt ne izvede.
Na italijanski strani se pričakuje, da se bo s sprejetjem ustreznih
zaščitenih območij na slovenski strani
predpisov o varovanju in obnovi naravnega okolja povečala tudi
precej velika, bo stanje ostalo verjetno
površina zavarovanih območij.
nespremenjeno.

Tema:
Krajina
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Krajinske značilnosti
•
Pokrovnost tal (po podatkih iz Corine Land Cover)
•
Indeks oblike za posamezne teritorialne enote
•
Razvoj naselitvenih območij
Na programskem območju zasledimo veliko različnih krajinskih tipov, in sicer od alpskih predelov do morske
Kratek
obale in Krasa.
opis
Na področju rabe tal velja izpostaviti veliko razširjenost gozdov na slovenski strani programskega območja,
kjer znaša pokritost približno 62 % ozemlja, v primerjavi s 16,7 % na ozemljih na italijanski strani, na katerih
so veliko bolj razširjena umetna območja.
Na slovenski strani bi torej bilo potrebno izboljšati dostopnost izoliranih in težko dostopnih območij. Na
italijanski strani pa bi bilo pomembneje ustaviti širjenje urbanih in poselitvenih območij ter spodbujati obnovo
mest.
ITALIJA
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
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da se načrt ne izvede.

Na slovenski strani bo lahko visok
delež gozdnatih površin predstavljal
problem za dostopnost določenih
območij tudi v prihodnosti.
Po drugi strani pa se lahko še
dodatno okrepi pojav pretirane
gradnje, ki je že občuten v Sloveniji.

Na italijanski strani se tudi kaže stalno večanje umetnih površin na
račun naravnega okolja.

Tema:
Voda
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Potrošnja vode na prebivalca
•
Količina vode, ki se izgubi v vodovodnih sistemih
•
Potrošnja vode v gospodinjstvih
•
Delež podzemnih voda na celoto zajetih voda
•
Delež prebivalcev s povezavo do kanalizacijskega omrežja
•
Povprečne letne koncentracije BOD5, nitratov in fosfatov v rekah in jezerih na programskem območju
•
Okoljsko stanje vodnih teles
Na celotnem programskem območju zasledimo visoko raven potrošnje vode. Najbolj kritične situacije
Kratek
zasledimo v Osrednjeslovenski statistični regiji ter v pokrajinah Benetke, Gorica, Trst in Videm.
opis
Glede količine vode, ki se izgubi v vodovodnih omrežjih, lahko ugotovimo, da so najmanj učinkoviti vodovodi
v Notranjsko-kraški, Osrednjeslovenski in Goriški statistični regiji.
V nasprotju z italijanskimi pokrajinami imamo na slovenskih delih programskega območja manjši delež
prebivalstva s povezavo do kanalizacijskega omrežja.
Najslabše stanje na področju okoljskega stanja vodnih tokov se beleži v pokrajinah Padova in Rovigo, kjer je
okoljsko stanje skoraj vseh monitoriranih odsekov vodnih tokov slabo. Tudi vodni tokovi v pokrajinah Ferrara
in Ravenna so v letih 2001-2002 kazali pretežno slabo okoljsko stanje. Na slovenski strani kažejo
monitorirani vodotoki v Goriški in Osrednjeslovenski statistični regiji slabo kemijsko in biološko stanje,
medtem ko je odsek Ljubljanice (Osrednjeslovenska statistična regija), ki se steka v Vipavo, biološko stanje
zelo slabo.
V jezerih na slovenski strani se beleži pretežno stanje oligotrofije.
Italijanska jezera na programskem območju kažejo dobro okoljsko stanje, razen jezer Lago in Santa Maria v
Pokrajini Treviso, ki kažeta slabo oziroma izredno slabo okoljsko stanje.
ITALIJA
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
Dejstvo, da je stopila v veljavo Dejstvo, da je stopila v veljavo Direktiva 2000/60/ES, ki postavlja
da se načrt ne izvede.
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Direktiva 2000/60/ES, ki postavlja
ciljne kvalitativne vrednosti za vode
ter je pozorna tudi na količinske
vidike voda, bo lahko pozitivno
vplivalo, in sicer tako, da se bo
verjetno zagotovila višja stopnja
varovanja in torej tudi boljša
kakovost tega naravnega vira ter se
bo vzpostavila cenovna politika, ki
bolje upošteva količinske vidike.

ciljne kvalitativne vrednosti za vode ter je pozorna tudi na količinske
vidike voda, bo lahko pozitivno vplivalo, in sicer tako, da se bo
verjetno zagotovila višja stopnja varovanja in torej tudi boljša
kakovost tega naravnega vira ter se bo vzpostavila cenovna politika,
ki bolje upošteva količinske vidike.

Tema:
Odpadki
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Proizvodnja komunalnih odpadkov
•
Delež na novo uporabljenih komunalnih odpadkov
Največje količine komunalnih odpadkov se proizvedejo v pokrajinah Benetke, Ferrara in Ravenna. Na
Kratek
področju ločenega zbiranja odpadkov lahko v slovenskih statističnih regijah opazimo nizko stopnjo
opis
recikliranja komunalnih odpadkov, in sicer bistveno manjšo od stopnje na italijanski strani.
Primerno bi torej bilo skušati zmanjšati količine proizvedenih odpadkov in spodbujati ločeno zbiranje.
Proizvodnja komunalnih odpadkov kaže stabilen oziroma rahlo rastoč trend tako na italijanski kot na
slovenski strani.
ITALIJA
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
Na slovenski strani, kjer je delež Delež recikliranja kaže rastoči trend in je na italijanski strani že
da se načrt ne izvede.
recikliranja precej nizek, se lahko dosegel izjemno zadovoljivo stopnjo.
pričakuje izboljšanje.

Tema:
Kulturna dediščina
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Obstoječi spomeniki
•
Obstoječi muzeji
•
Dostopnost kulturne dediščine
Programsko območje se lahko pohvali z bogato in raznoliko kulturno dediščino, koncentrirano predvsem v
Kratek
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opis
Verjeten razvoj v primeru,
da se načrt ne izvede.

mestih z bogato umetnostno zgodovino, kot so Benetke, Trst, Ferrara, Ljubljana, Piran, Koper in Ravenna.
Na programskem območju je tudi precej krajev, ki jih je Unesco razglasil za kraje svetovne dediščine.
SLOVENIJA
ITALIJA
Na slovenski strani se lahko s Na italijanski strani obstaja nevarnost, da se stanje kulturne
trenutno modernizacijo infrastrukture dediščine postopoma slabša zaradi onesnaženosti ozračja in
poveča in izboljša dostopnost do okoljskega hrupa.
kulturnih spomenikov.

Tema:
Zdravje prebivalcev
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Izpostavljenost prebivalstva prekomernemu hrupu
Pojav onesnaženja zaradi okoljskega hrupa je prisoten na programskem območju, zlasti v mestih in urbanih
Kratek
središčih v bližini cestnih omrežij. Bilo bi torej treba uvesti ukrepe, da se ta pojav omeji.
opis
ITALIJA
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
Slovenija je Direktivo 2002/49/ES Italija je Direktivo 2002/49/ES o okoljskem hrupu prenesla v svojo
da se načrt ne izvede.
prenesla v svojo zakonodajo leta zakonodajo leta 2005 oziroma 2004. Zagotovila naj bi se večja
2005 oziroma 2004. Zagotovila naj bi pozornost na problem.
se večja pozornost na problem.
Tema:
Transport in infrastrukturna omrežja
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Opremljenost s cestno in železniško infrastrukturo
•
Količina pretovorjenega blaga v lukah
•
Pristanišča, letališča in tehnološki parki
•
Dostopnost
Italijansko stran zaznamuje gosta mreža avtocest in cest državnega pomena. Čezmejni cestni promet med
Kratek
Italijo in Slovenijo je obsežen tako na področju potniškega prometa kot prevoza blaga. Največji pristaniški
opis
promet beležita luki v Benetkah in Trstu, sledi luka Koper.
ITALIJA
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
Rastoč trend tovornega in potniškega Rastoč trend tovornega in potniškega cestnega prometa, kar lahko
da se načrt ne izvede.
cestnega prometa, kar lahko vodi do vodi do zastojev.
zastojev.
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Tema:
Naravna tveganja
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Delež ozemlja s hidrogeološkim tveganjem
•
Poplave
•
Požari
•
Potresni pojavi
Na nekaterih delih programskega območja se pojavljajo težave z erozijo in hidrogeološkim tveganjem (zlasti
Kratek
v pokrajinah Videm in Pordenone ter Goriški in Gorenjski statistični regiji). Problem erozije obale zasledimo
opis
predvsem v Pokrajini Ravenna in v Obalno-kraški statistični regiji. Furlanijo Julijsko krajino in Goriško
statistično regijo zaznamuje visoko število potresnih pojavov. V Deželah Veneto, Furlanija Julijska krajina in
Emilia Romagna se veča število požarov v naravi, najbolj pa sta jim izpostavljeni Furlanija Julijska krajina in
slovenski Kras. Treba bi bilo ustrezno upravljati in načrtovati dejavnosti na območjih, ki so izpostavljena tem
oblikam tveganja.
ITALIJA
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
Povečana erozija obale. Rastoč trend Večje število erozijskih pojavov, zlasti na obali. Rastoč trend na
da se načrt ne izvede.
na področju požarov v naravi.
področju požarov v naravi.

Tema:
Tehnološka tveganja
Upoštevani pokazatelji stanja:
•
Onesnažujoči obrati
•
Obrati, ki predstavljajo tveganje večjih nesreč
•
Prevoz nevarnih snovi
Na programskem območju stoji nekaj obratov, ki predstavljajo veliko tveganje nesreč (predvsem v
Kratek
pokrajinah Benetke in Ravenna) ter večje število onesnažujočih obratov, zlasti v pokrajinah Ravenna in
opis
Benetke ter v Osrednjeslovenski statistični regiji. Dodaten dejavnik tveganja lahko predstavlja tudi cestni
prevoz nevarnega blaga (predvsem v Deželi Veneto), pomorski prevoz (v pristaniščih v Benetkah in Trstu se
pretovori skoraj vsa količina nafte in naftnih derivatov v jadranskih pristaniščih) in železniški prevoz. Treba bi
bilo ustrezno upravljati in načrtovati dejavnosti na območjih, ki so izpostavljena tem oblikam tveganja, ter
sprejeti ukrepe za omilitev tveganja in pripraviti ustrezne načrte za nujne primere.
ITALIJA
Verjeten razvoj v primeru, SLOVENIJA
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da se načrt ne izvede.

Povečano število onesnažujočih
obratov. Povečan prevoz nevarnih
snovi, zlasti na cestah.
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6 OKOLJSKI CILJI
Kot smo že nakazali v poglavju, namenjenemu metodologiji, smo obsežen del
postopka ocenjevanja posvetili temu, da določimo poglavitna okoljska vprašanja, v katerih
povzemamo okoljske nujnosti na programskem območju. Bistvenega pomena je bilo določiti
poglavitna okoljska vprašanja, da bi se lahko izbrali okoljski cilji oziroma dejavnosti/ukrepi na
programskem območju, s katerimi lahko poskusimo obrniti sedanje negativne trende.
V bistvu odgovarjajo okoljski cilji zrcalni podobi poglavitnih okoljskih vprašanj, saj so
cilji odgovor nanje.
Za vsak okoljski tematski sklop smo najprej določili poglavitna okoljska vprašanja in
se pri tem sklicevali na okoljske kritične točke, ki smo jih odkrili v presoji stanja okolja na
programskem območju (prim. 5. poglavje) in na rezultate analize prostorskih politik z
okoljskega vidika (prim. 3. poglavje) ter dopolnitve, ki jih je predlagal odbor strokovnjakov.
Vsa poglavitna okoljska vprašanja ne veljajo za celotno programsko območje. Nekatera
namreč predstavljajo specifične lastnosti določenega območja. V slednjem primeru je poleg
vprašanja vedno navedeno tudi območje, na katero se nanaša.
Avtorji presoje so k vsakemu poglavitnemu okoljskemu vprašanju dodali še enega ali
več trajnostnih ciljev, ki so jih člani odbora naknadno še dopolnili. Tudi trajnostni cilji lahko
veljajo samo za določena območja, kar je tudi bilo ustrezno označeno.
Okoljski cilji in ustrezna poglavitna okoljska vprašanja so sestavili matriko za presojo
večjih učinkov programa na okolje (prim. 7. poglavje).
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7 ANALIZA VEČJIH UČINKOV NA OKOLJE IN
OMILITVENIH UKREPOV
Merila vrednotenja vplivov na okolje so v prvi vrsti vključevale vrednotenje vplivov na okolje glede na
prednostne naloge in operativne cilje (1. faza vrednotenja), kjer smo upoštevali predvsem pomembnost
vplivov okolja na posamezne prednostne naloge (neposredni, posredni, kumulativni, permanentni, začasni). 1.
faza vrednotenja je opredeljena v tabeli X.
V drugi vrsti, pa so merila vrednotenja vplivov na okolje vključevala vrednotenje vplivov na okolje
glede na okoljske cilje, ki se vrednotijo glede na:
– povzročitev bistvene zamude v prizadevanjih za doseganje okoljskih ciljev plana,
– bistveno prekinitev ohranjanja ali napredovanja dobrega stanja okolja in njegovih delov, določenega
z okoljskimi cilja, oziroma varstva območij, na podlagi zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
naravnih virov, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine.
Vrednotenje vplivov na uresničevanje okoljskih ciljev plana se je ugotavljala v velikostnih razredih po
italijasnki metodologiji. Za zagotovitev skladnosti s slovensko metodologijo, smo v nadalejvanju izdelali tabelo
iz katere je razvidna njegova kompetibilnost.

7.1

Analiza vplivov na okolje glede na prednostne naloge in cilje
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Tabela 7-1 Matrika večjih vplivov - prva faza vrednotenja
Okoljska tema
Operativni
cilj
1.1
Ozračje
Podnebne
spremembe /
energija
Ohranjanje
narave
Krajina
Tla
Vodni viri
Odpadki
Kulturna
dediščina
Zdravje
prebivalcev
Transport in
infrastrukturna
omrežja
Ribištvo
Naravna tveganja
Tehnološka
tveganja

Prednostna naloga 1
Operativni Operativni
cilj
cilj
1.2
1.3

Operativni
cilj
1.4

Operativni
cilj
2.1

Prednostna naloga 2
Operativni Operativni
cilj
cilj
2.2
2.3

Operativni
cilj
2.4

Prednostna naloga 3
Operativni Operativni
cilj
cilj
3.1
3.2
-

-

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

√
√
√
-

√
√
√
√

-

√
-

-

√
√
√

-

-

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

-

-

-

√
√

√
√

-

-

-

√
-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-
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Prednostna naloga
INTEGRACIJA
Operativni cilj 1.1

1:

OKOLJE,

TRANSPORT

IN

TRAJNOSTNA

TERITORIALNA

Varovati biotsko raznovrstnost in zagotavljati
sonaravno upravljanje z naravnimi danostmi
Operativni cilj 1.2
Zaščititi okolje pred naravnim in tehnološkim
tveganjem ter pred onesnaževanjem; povečati uporabo
obnovljivih virov energije
Operativni cilj 1.3
Izboljšati dostopnost in prevozne sisteme; povečati
integracijo med podeželjem in urbanim okoljem
Operativni cilj 1.4
Okrepiti teritorialno integracijo znotraj obmejnih
območij
Prednostna naloga 2: KONKURENČNOST IN NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA
Operativni cilj 2.1
Povečati konkurenčnost podjetij
Operativni cilj 2.2
Skupaj razvijati potenciale v turizmu
Operativni cilj 2.3
Podpirati raziskave, razvoj in na znanju temelječe
gospodarstvo
Operativni cilj 2.4
Izboljšati in ovrednotiti zaposljivost prek usklajenih
sistemov poklicnega usposabljanja in visokošolskega
izobraževanja s posebno pozornostjo na prenosu
specifičnih znanj
Prednostna naloga 3: DRUŽBENA INTEGRACIJA
Operativni cilj 3.1
Okrepiti komunikacijske in izobraževalne sisteme
Operativni cilj 3.2
Ohraniti poznavanje in uporabo kulturne dediščine ter
povečati kulturno izmenjavo
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Tabella 7-2 Pojasnila k matriki večjih vplivov
Prva prioriteta: OKOLJE, TRANSPORT IN TRAJNOSTNA TERITORIALNA
INTEGRACIJA
Operativni cilj 1.1: Varovanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje sonaravnega
upravljanja z naravnimi danostmi
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Ohranjanje
narave

Število dni, v katerih je
Ni pričakovanih občutnih učinkov.
koncentracija ozona presegla
3
mejno vrednost 120 μg/m
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
Ni
pričakovanih
s prodanimi količinami
občutnih učinkov.
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih
Pričakujejo se dejansko pozitivni učinki,
saj se program neposredno osredotoča
na vprašanje upravljanja z naravnimi viri
in zaščitenimi območji, pri čemer se
Število izvedenih načrtov za
predvidevata večja zaščita okoljskih
upravljanje
posebnosti ter skupno upravljanje z
zaščitenimi območji in območji v mreži
Natura 2000.
Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
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Krajina

Tla

Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Indeks oblike
Z večjo pozornostjo na varovanju
Število urejenih gozdnih stez in biotske raznovrstnosti in trajnostnem
upravljanju naravnih virov se lahko
poti
posredno dosežejo pozitivni učinki za
krajino
in
se
naravovarstvenim
Pokrovnost tal po podatkih iz
območjem da prednost pred umetnimi
Corine Land Cover
površinami.
Delež umetnih površin na skupni
površini
Pozitivni učinki zaradi varovanja virov in
Odstotek podtalnice na celoto
zaščite pred obremenitvami,
zajetih voda
povezanimi z razvojem.
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Pozitivni učinki v smislu trajnostnega
Število ukrepov za kakovost tal
zavarovanja naravnega vira z zadostno
razpoložljivostjo obdelovalnih zemljišč

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
Pozitivni učinki zaradi varovanja
območju;
naravnih virov in še zlasti zaradi
boljšega skupnega upravljanja voda na
Povprečne letne koncentracije
ravni vodnih območij.
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju
Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Ni pričakovanih občutnih učinkov
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Ni pričakovanih občutnih učinkov.
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja

Z večjo pozornostjo do boljšega
upravljanja z naravnimi viri in biotsko
raznovrstnostjo se lahko dosežejo
pozitivni učinki.

Na splošno
učinkov.

ni

pričakovanih

večjih

S trajnostnim upravljanjem z naravnimi
viri, zlasti morskimi, se lahko dosežejo
pozitivni učinki.

Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
Pričakujejo se pozitivni učinki zaradi
rečnih ali potočnih strug
boljšega upravljanja z naravnimi viri.
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Ni pričakovanih občutnih učinkov.
Število onesnažujočih obratov;
Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč
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Prva prioriteta: OKOLJE, TRANSPORT IN TRAJNOSTNA TERITORIALNA
INTEGRACIJA
Operativni cilj 1.2: Zaščititi okolje pred naravnim in tehnološkim tveganjem ter pred
onesnaževanjem; povečati uporabo obnovljivih virov energije
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Ohranjanje
narave

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
s prodanimi količinami
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Število izvedenih načrtov za
upravljanje

Pozitivni učinki zaradi ukrepov za
zaščito pred onesnaženjem ter podporo
uporabe obnovljivih virov energije, ki
lahko privedejo do zmanjšanja emisij v
ozračje.

Program
deluje
neposredno na te
vidike, tako da, med
ostalim, spodbuja
proizvodnjo
energije
iz
obnovljivih
virov.
Zaradi
tega
se
lahko
pričakujejo
pozitivni učinki.

Možni so pozitivni učinki zaradi
sonaravnih ukrepov za preprečevanje
naravnih nesreč in usklajeno upravljanje
ter varovanje okolja.

Stopnja razdrobljenosti
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Krajina

Tla

ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Indeks oblike
Število urejenih gozdnih stez in
poti
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Število ukrepov za kakovost tal

Možni so pozitivni učinki zaradi
sonaravnih ukrepov za preprečevanje
naravnih nesreč in usklajeno upravljanje
ter varovanje okolja.
Možni so pozitivni učinki zaradi ukrepov
za zmanjšanje onesnaževanja in
izboljšano ravnanje z odpadki ukrepov
za varstvo in ohranjanje najboljših
kmetijskih zemljišč

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Možni so pozitivni učinki zaradi ukrepov
za zmanjšanje onesnaževanja.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Pozitivni učinki zaradi ukrepov za boljše
Delež
izoliranih
nevarnih ravnanje z odpadki.
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Možni so pozitivni učinki.
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Možni so pozitivni učinki zaradi
preprečevanja naravnih in tehnoloških
nesreč ter zmanjšanja onesnaževanja.

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Pozitivni učinki zaradi ukrepov
zmanjšanje onesnaževanja

za

Zelo pozitivni učinki, saj se program
izrecno ukvarja s tem vprašanjem.

Zelo pozitivni učinki, saj se program
izrecno ukvarja s tem vprašanjem.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč

Prva

prioriteta:

OKOLJE,

TRANSPORT

IN

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

TRAJNOSTNA

TERITORIALNA

161

7 – Analiza večjih učinkov na okolje in omilitvenih ukrepov

INTEGRACIJA
Operativni cilj 1.3: izboljšati dostopnost in prevozne sisteme; povečati integracijo med
podeželjem in urbanim okoljem
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
s prodanimi količinami
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Število izvedenih načrtov za
upravljanje
Ohranjanje
narave

Krajina

Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Indeks oblike

Možni so negativni
povečanega prometa.

učinki

zaradi

Možni so negativni
učinki
zaradi
povečanega
prometa.

Lahko pride do večje razdrobljenosti
ekosistemov
zaradi
izboljšane
dostopnosti.

Ni pričakovati večjih učinkov, vendar so

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

162

7 – Analiza večjih učinkov na okolje in omilitvenih ukrepov

Tla

Število urejenih gozdnih stez in
poti
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Število ukrepov za kakovost tal

možni pozitivni učinki zaradi dejavnosti
za večjo integracijo med urbanimi
območji in podeželjem.

Možni negativni učinki na rabo in
neprepustno tlakovanje tal na nadaljnjo
spreminjanje najboljših kmetijskih
zemljišč v nekmetijske namene.

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Možni so pozitivni učinki zaradi boljše
dostopnosti in integracije med
podeželjem in urbanimi okolji.
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Po eni strani lahko pričakujemo
pozitivne
učinke
zaradi
boljše
dostopnosti
in
boljših
prevoznih
sistemov, po drugi strani pa lahko
upravičeno
pričakujemo
povečan
promet in torej negativne posledice.

Ni pričakovanih občutnih učinkov.
Ni
pričakovanih
občutnih učinkov.

Ni
pričakovanih
občutnih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč

Prva

prioriteta:

OKOLJE,

TRANSPORT

IN
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INTEGRACIJA
Operativni cilj 1.4: okrepiti teritorialno integracijo znotraj obmejnih območij
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
s prodanimi količinami
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Število izvedenih načrtov za
upravljanje
Ohranjanje
narave

Krajina

Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Indeks oblike
Število urejenih gozdnih stez in

Možni so pozitivni učinki zaradi
skupnega okoljskega in prostorskega
načrtovanja.

Možni so pozitivni
učinki
zaradi
skupnega
okoljskega
in
prostorskega
načrtovanja.

Možni so pozitivni učinki zaradi
skupnega okoljskega in prostorskega
načrtovanja.

Možni so pozitivni učinki zaradi
skupnega okoljskega in prostorskega

Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

165

7 – Analiza večjih učinkov na okolje in omilitvenih ukrepov

Tla

poti
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover

načrtovanja.

Možni so pozitivni učinki zaradi
skupnega okoljskega in prostorskega
načrtovanja.

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Ni pričakovanih občutnih učinkov.
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
Možni so pozitivni učinki.
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Po eni strani je možno pričakovati
pozitivne učinke zaradi ukrepov za
izboljšanje lokalne infrastrukture, po
drugi pa to verjetno vodi do povečanega
prometa.

Ni pričakovanih občutnih učinkov.
Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Ni
pričakovanih
občutnih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč

Prva prioriteta 2: KONKURENČNOST IN NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA
Operativni cilj 2.1: Povečati konkurenčnost podjetij
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Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
s prodanimi količinami
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Število izvedenih načrtov za
upravljanje
Ohranjanje
narave

Krajina

Treba je posvetiti določeno mero
pozornosti
na
vprašanje
dviga
konkurenčnosti, ki se ne bi smela
povečati
na
račun
okoljskega
osveščanja, saj se tako lahko povečajo
količine emisij v ozračje.

Treba je posvetiti določeno mero
pozornosti
na
vprašanje
dviga
konkurenčnosti, ki se ne bi smela
povečati
na
račun
okoljskega
osveščanja, saj se tako lahko poveča
potrošnja energije.

Če se zaradi izboljšanja konkurenčnosti
dodatno razširijo umetna območja na
račun naravnih, lahko pride do
negativnih učinkov, in sicer do
razdrobljenosti ekosistemov.

Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Čeprav ni pričakovati večjih učinkov, je
Indeks oblike
paziti,
da
izboljšana
Število urejenih gozdnih stez in treba
konkurenčnost ne privede do povečane
poti
rabe tal in umetnih območij oziroma do
Pokrovnost tal po podatkih iz
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Tla

Corine Land Cover
pretiranega spreminjanja najboljših
Delež umetnih površin na skupni kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene.
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Število ukrepov za kakovost tal

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Ni pričakovanih občutnih učinkov.
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
Ni pričakovanih občutnih učinkov.
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Ni pričakovanih občutnih učinkov.
Ni
pričakovanih
občutnih učinkov.

Ni
pričakovanih
občutnih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč
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Prva prioriteta 2: KONKURENČNOST IN NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA
Operativni cilj 2.2: Skupaj razvijati potenciale v turizmu
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Ohranjanje
narave

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
Ni pričakovanih občutnih učinkov.
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
Ni
pričakovanih
s prodanimi količinami
občutnih učinkov.
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih
V
splošnem
ni
pričakovati
večjih
učinkov tudi zato,
ker so v okviru
Število izvedenih načrtov za
programa
upravljanje
predvidene
dejavnosti
za
ovrednotenje
sonaravnega
Stopnja razdrobljenosti
turizma.
Pri
ekosistemov
izgradnji
nove
je
Delež naravovarstvenih območij infrastrukture
treba
vsekakor
na skupni površini
paziti
na
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naravovarstvena in
zaščitena območja.
Krajina

Tla

Indeks oblike
Število urejenih gozdnih stez in
poti
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni Ni pričakovanih občutnih učinkov.
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Možna je povečana potrošnja vode
zaradi povečanega pritoka turistov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o

Možna
je
povečana
proizvodnja
odpdakov zaradi povečanega pritoka
turistov.

Pričakujejo se pozitivni učinki, saj
program posveča pozornost
ovrednotenju kulturne in naravne
dediščine ter spodbuja nove, sonaravne
oblike turizma.
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Ne pričakujejo se večji učinki, čeprav je
verjetno, da se bo promet nekoliko
povečal v turistični sezoni.

Zaradi turizma je verjetno, da pride do
dodatne obremenitve ribjega staleža.
Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Ni pričakovanih občutnih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč
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Prva prioriteta 2: KONKURENČNOST IN NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA
Operativni cilj 2.3: Podpirati raziskave, razvoj in na znanju temelječe gospodarstvo
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
s prodanimi količinami
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Možni so pozitivni
okoljskih raziskav.

učinki

zaradi

Možni so pozitivni
učinki
zaradi
okoljskih raziskav.

Število izvedenih načrtov za
upravljanje
Ohranjanje
narave

Krajina

Ni
pričakovanih
večjih učinkov.
Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Indeks oblike

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Število urejenih gozdnih stez in
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Tla

poti
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Ni pričakovanih večjih učinkov.
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
Ni pričakovanih večjih učinkov.
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč
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Prva prioriteta 2: KONKURENČNOST IN NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA
Operativni cilj 2.4: Izboljšati in ovrednotiti zaposljivost prek usklajenih sistemov
poklicnega usposabljanja in visokošolskega izobraževanja s posebno pozornostjo na
prenosu specifičnih znanj
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
Ni pričakovanih večjih učinkov.
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
Ni
pričakovanih
s prodanimi količinami
večjih učinkov.
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Število izvedenih načrtov za
upravljanje
Ohranjanje
narave

Ni
pričakovanih
večjih učinkov.
Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
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Krajina

Tla

Indeks oblike
Število urejenih gozdnih stez in
poti
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni Ni pričakovanih večjih učinkov.
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Ni pričakovanih večjih učinkov.
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Ni pričakovanih večjih učinkov.
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč

Tretja prioriteta: DRUŽBENA INTEGRACIJA
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Operativni cilj 3.1: Okrepiti komunikacijske in izobraževalne sisteme
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
Ni pričakovanih večjih učinkov.
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
Ni
pričakovanih
s prodanimi količinami
večjih učinkov.
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Število izvedenih načrtov za
upravljanje
Ohranjanje
narave

Krajina

Ni
pričakovanih
večjih učinkov.
Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Indeks oblike
Ni pričakovanih večjih učinkov.
Število urejenih gozdnih stez in
poti
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Tla

Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Pričakujejo se pozitivni učinki tudi
zaradi čezmejnega sodelovanja na
področju kulturne, zgodovinske in
naravne dediščine.
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Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč
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Operativni cilj 3.2: Ohraniti poznavanje in uporabo kulturne dediščine ter povečati
kulturno izmenjavo
Tema

Poglavitni pokazatelji, ki se
uporabljajo za opis stanja
okolja
Letne emisije NOx na
programskem območju

Pričakovani učinki (prva faza
vrednotenja)

Letne emisije SO2 na
programskem območju
Število dni, v katerih je
koncentracija PM10 presegla
mejno vrednost 50 μg/m3

Ozračje

Podnebne
spremembe /
energija

Število dni, v katerih je
koncentracija ozona presegla
Ni pričakovanih večjih učinkov.
mejno vrednost 120 μg/m3
Urbane parkovne površine
Stopnja obnavljanja voznega
parka
Delež prebivalcev, ki uporabljajo
javna prevozna sredstva, na
skupno število prebivalcev, ki
potujejo zaradi službe ali študija
Število obratov s certifikati
Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring
Delež energije, ki se proizvede iz
obnovljivih virov, na celotno
količino proizvedene energije
Pokazatelj energetske
intenzivnosti
Količina prodanega okolju
prijaznejšega goriva v primerjavi
Ni
pričakovanih
s prodanimi količinami
večjih učinkov.
tradicionalnega goriva
Delež električne energije, ki se
proizvede iz geotermalni virov,
na celotno količino proizvedene
električne energije
Potrošnja
energije
v
gospodinjstvih

Število izvedenih načrtov za
upravljanje
Ohranjanje
narave

Krajina

Ni
pričakovanih
večjih učinkov.
Stopnja razdrobljenosti
ekosistemov
Delež naravovarstvenih območij
na skupni površini
Indeks oblike

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Število urejenih gozdnih stez in
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

183

7 – Analiza večjih učinkov na okolje in omilitvenih ukrepov

Tla

poti
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover
Delež umetnih površin na skupni
površini
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Pokrovnost tal po podatkih iz
Corine Land Cover

Poraba vode na prebivalca
(m3/preb.)

Vodni viri

Izgube vode v vodovodih (%)
Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)
Letne povprečne koncentracije
BOD5 v rekah na programskem
območju;
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Okoljsko stanje površinskih
vodnih tokov in podzemnih voda
Povprečne letne koncentracije
nitratov in fosfatov v rekah na
programskem območju

Odpadki

Kulturna
dediščina

Koncentracije hranil v obalnih
morskih vodah na programskem
območju
Količina proizvedenih
komunalnih odpadkov na
prebivalca
Stopnja recikliranja komunalnih
odpadkov
Delež
izoliranih
nevarnih
odpadkov na skupno količino
proizvedenih nevarnih odpadkov
Število ukrepov za restavriranje
arhitekturne dediščine
Število UNESCOvih krajev
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za ohranjanje
kulturne dediščine
Število ukrepov za restavriranje
kulturne dediščine
Število ukrepov za osveščanje o
pomenu kulturne dediščine
Število načrtov za prostorsko
upravljanje
Število ukrepov za osveščanje o

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Pričakujejo
se
pozitivni učinki tudi
zaradi vzpostavitve
mrež za uporabo
kulturne dediščine,
izmenjavo
dobrih
praks,
specifičnih
znanj na področju
ohranjanja
in
ovrednotenja
kulturne dediščine
in za promocijo
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pomenu kulturne dediščine

Zdravje
prebivalcev

Transport in
infrastrukturna
omrežja

Ribištvo

Naravna
tveganja

Tehnološka
tveganja

Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število preventivnih pobud za
varnost v cestnem prometu
Število preventivnih pobud za
osveščanje
o
okoljskih
vprašanjih
Število preseženih zakonskih
mejnih vrednosti na skupno
število meritev
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Delež prebivalcev, ki hodijo peš
ali uporabljajo kolo na celotno
število prebivalcev, ki potujejo
zaradi službe ali študija
Število posajenih okrasnih rastlin
ob avtocestah Število ukrepov za
izboljšanje sistema za monitoring
Delež umetnih površin na skupni
površini
Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem
prometu
Število ribiških ladij, tonaža in
moč motorja
Delež ozemlja s hidrogeološkim
tveganjem
Število ukrepov za betoniranja
rečnih ali potočnih strug
Delež obale s pojavi erozije
Odstotek podtalnice na celoto
zajetih voda
Delež bonificiranih krajev na
skupno število onesnaženih
krajev
Število onesnažujočih obratov;

kulturnih dogodkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Ni pričakovanih večjih učinkov.

Število obratov, ki predstavljajo
tveganje večjih nesreč

7.2

Analiza večjih učinkov na okolje

Del strateške presoje okolja, namenjen analizi večjih učinkov programa na okolje, je,
seveda, oblikovan v skladu s samo naravo programa. Program je razdeljen na štiri
prednostne naloge in več operativnih ciljev. Za vsak operativni cilj se predlagajo določeni
ukrepi, ki pa ne predstavljajo vseh možnih ukrepov (prim. Operativni program, 8. poglavje,
Opis nekaterih vrst ukrepov). Zaradi vsega tega smo avtorji presoje morali analizo učinkov
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omejiti na raven ciljev in ker so slednji formulirani precej na splošno, je tudi učinke možno
določiti na precej splošen oziroma negotov način.
Potencialne večje učinke na okolje smo ocenili z uporabo matrike, v kateri so za
vsako vprašanje, ki se je preučevalo v okviru določanja stanja okolja, postavili v razmerje in
navzkrižno primerjali s trajnostnimi cilji, ki smo jih določili na osnovi poglavitnih okoljskih
vprašanj in operativnih ciljev programa. . V zvezi s tem je treba spomniti, da posveča program
celotno prednostno nalogo okoljskim vprašanjem in pri tem predvideva izboljšanje varstva
biotske raznovrstnosti in sonaravno upravljanje z naravnimi viri, varstvo okolja pred naravnim
in tehnološkim tveganjem ter pred onesnaženjem, ter povečano uporabo obnovljivih virov
energije. Ti cilji izhajajo iz rezultatov socialne, ekonomske in okoljske analize (prisotnost
zavarovanih območij; skupna naravna in kulturna dediščina; precejšen delež umetnih površin;
prisotnost območij, na katerih prihaja ali bi lahko prišlo do uničevanja okolja zaradi naravnih
ali industrijskihvzrokov; potencial razvoja proizvodnje energije iz obnovljivih virov; razlike v
sistemih in metodah za analizo oziroma ocenjevanje okoljskih vsebin) in so v skladu s
Strateškimi usmeritvami skupnosti na področju varstva okolja.
Pri določanju posledic smo upoštevali določila iz slovenske Uredbe o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni
list RS, št. 73/2005 z dne’1.09.2005) 1, pri čemer pa smo metodologijo prilagodili značilnostim
in strukturi programa, da bi lahko bolj podrobno določili naravo učinkov ter izpostavili tudi
pozitivni vpliv. Na ta način naj bi omogočili, da se poleg varstva okolja pred potencialnimi
nevarnostmi, preverja tudi vključitev okoljskih vidikov v programiranje. Da bi se jasneje določili
posamezni razredi učinkov, smo pripravili bolj pregledno označevanje, kakor je navedeno v
spodnji tabeli:
Uredba R Slovenije (Uradni list
RS, št. 73/2005 z dne’1.09.2005
)
0
+
++
-X

Ni zabeleženih učinkov
Zmerno pozitivni učinki
Očitno pozitivni učinki
Zmerno negativni učinki
Očitno negativni učinki
Ni mogoče ugotoviti.

Razred A in B
Razred A in B
Razred A in B
Razred C
Razred D in E
Razred X

V primeru, da se ocenjevanje izkaže za izredno negotovo (in torej pogojno), smo
uporabili naslednje znake:

1Ta uredba Republike Slovenije namreč predvideva naslednje velikostne razrede:
Razred A: ni negativnega vpliva oziroma je pozitiven vpliv;
Razred B: vpliv je nebistven;
Razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;
Razred D: vpliv je bistven;
Razred E: vpliv je uničujoč;
Razred X: ugotavljanje vpliva ni možno.
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P+
P++
PP-P+/-

Potencialno pozitiven učinek
Potencialno zelo pozitiven učinek
Potencialno negativen učinek
Potencialno zelo negativen učinek
Učinek je potencialno pozitiven ali
negativen (odvisno od izvedbe ukrepa)

P A in B
P A in B
P C
P D in E
PX

V spodnjih tabelah so na analitičen način prikazane ocene učinkov, in sicer za vsak
obravnavani element posebej.

KRATICE
OBA= Obalnokraska statistična regija
GO= Goriska statistična regija
NOT= Notranjsko-kraska statistična regija
GOR= Gorenjska statistična regija
OSR= Osrednjeslovenska statistična regija
SLOV REGIONS =OBA+GO+NOT+GOR+OSR
VEN= Veneto regija
VE= Pokrajina Venezia
TV= Provincia di Treviso
PD= Provincia di Padova
RO= Provincia di Rovigo
FVG= Friuli Venezia Giulia regija
TS= Pokrajina Trieste
GO= Pokrajina Gorizia
PN= Pokrajina Pordenone
UD= Pokrajina Videm
ER= Emilia Romagna regija
FE= Pokrajina Ferrara
RA= Pokrajina Ravenna
IT. PROVINCES= VE+ TV+ PD+ RO+ TS+ GO+ PN+ UD+ FE+ RA
ALL= SLOV REGIONS+ IT. PROVINCES
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PREDNOSTNA NALOGA 1

Onesnaženost zaradi
prometa
(VSE)

TRAJNOSTNI CILJI

POGLAVITNA OKOLJSKA VPRAŠANJA

Visoka koncentracija
PM10,
ozona
in
evtrofikacijskih snovi
v ozračju
(VSE)

Zmanjšanje
emisij v ozračje
Spoštovati mejne
vrednosti
za
emisije v skladu
z
Direktivo
96/62/ES
Povečati
delež
zelenih površin v
urbanih okoljih in
pokrovnost tal
Spodbujati
obnovo voznega
parka
in
uporabo goriv z
majhnim
vplivom
na
okolje
Spodbujati javni
prevoz

PREDNOSTNA NALOGA 3

Varovanje
biotske
raznovrstn
osti in
zagotavlja
nje
sonaravne
ga
upravljanja
z
naravnimi
danostmi

Varstvo
okolja pred
naravnimi
in
tehnološki
mi
nesrečami
ter pred
onesnažev
anjem;
večja
uporaba
obnovljivih
virov
energije

Izboljšati
dostopnost
in
prevozne
sisteme;
Povečati
integracijo
med
podeželje
m in
urbanim
okoljem

Okrepiti
teritorialno
integracijo
znotraj
obmejnega
območja

Povečati
konkurenč
nost
podjetij

Skupaj
razvijati
potenciale
v turizmu

Podpirati
raziskave,
razvoj in na
znanju
temelječe
gospodarst
vo

Izboljšati in
ovrednotiti
zaposljivost
prek
usklajenih
sistemov
poklicnega
usposablja
nja in
visokošolsk
ega
izobraževa
nja s
posebno
pozornostjo
na prenosu
specifičnih
znanj

Okrepiti
komunika
cijske in
izobražev
alne
sisteme

Ohraniti
poznavanj
e in
uporabo
kulturne
dediščine
ter
povečati
kulturno
izmenjavo

povečati
kakovost
življenja
prek
usklajene
ga
razvoja
zdravstve
nih in
socialnih
sistemov

+

++

P-

+

P-

P-

P+

0

0

0

0

+

++

P-

+

P-

P-

P+

0

0

0

0

+

++

0

+

0

P++

0

0

0

P+

0

++

P++

+

P+

0

P+

0

0

0

0

0

++

++

+

0

P+

0

0

0

0

0

ZRAK/KLIMATSKE SPREMEMBE

Urbana onesnaženost
(VSE);
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Onesnaženost zaradi
izgradnje
novih
obratov
in
infrastrukture
(SLO REGIJE)
Industrijsko
onesnaženje
(FVG;GOR;OSR)
Problemi, povezani z
mrežo za monitoring
(VEN; SLO REGIJE)

Spodbujati
pridobitev
okoljskih
certifikatov
in
prevzem
najboljši
razpoložljivih
tehnologij
Izboljšati sistem
monitoringa

Povečane
emisije
toplogrednih plinov
(SLO REGIJE)

Povečati delež
energije
iz
obnovljivih virov
Zmanjšati
energetsko
intenzivnost
Povečati delež
goriv z nizkim
vplivom
na
okolje
Povečati
proizvodnjo
geotermalne
energije v okviru
proizvodnje
električne
energije
Zmanjšati
porabo energije
v
novih
zgradbah
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+
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Zmanjšati
emisije
onesnaževal, ki
so
odgovorna
za
podnebne
spremembe, v
skladu z določili
Kjotskega
protokola

+

++
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PREDNOSTNA NALOGA 1

PREDNOSTNA NALOGA 2

Varovanje
biotske
raznovrstno
sti in
zagotavljanj
e
sonaravneg
a
upravljanja
z naravnimi
danostmi

Varstvo
okolja pred
naravnimi in
tehnološkim
i nesrečami
ter pred
onesnaževa
njem; večja
uporaba
obnovljivih
virov
energije

Izboljšati
dostopnost
in prevozne
sisteme;
Povečati
integracijo
med
podeželjem
in urbanim
okoljem

Okrepiti
teritorialno
integracijo
znotraj
obmejenga
območja

Povečati
konkurenčn
ost podjetij

Skupaj
razvijati
potenciale v
turizmu

Podpirati
raziskave,
razvoj in na
znanju
temelječe
gospodarstv
o

Izboljšati in
ovrednotiti
zaposljivost
prek
usklajenih
sistemov
poklicnega
usposabljan
ja in
visokošolsk
ega
izobraževan
ja s
posebno
pozornostjo
na prenosu
specifičnih
znanj

Okrepiti
komunikac
ijske in
izobraževa
lne
sisteme

Ohraniti
poznavanj
e in
uporabo
kulturne
dediščine
ter
povečati
kulturno
izmenjavo

povečati
kakovost
življenja
prek
usklajeneg
a razvoja
zdravstven
ih in
socialnih
sistemov

++

+

P-

+

0

P+

0

0

P+

++

0

++

+

-

++

0

P+

X

X

P+

+

0

++

+

-

+

P-/+

P+/-

0

0

P-

++

0

Izguba
biotske
raznovrstnosti
(OBA;GOR)
Fragmentacija
ekosistemov
(VEN;FVG;ER;OBA;N
OT;OSR)
Veliko infrastrukturnih
posegov na varovanih
območjih
(OBA;
GOR)

TRAJNOSTNI CILJI

POGLAVITNA OKOLJSKA VPRAŠANJA

OHRANJANJE NARAVE

Ni
upravljanja
zavarovanih območij.

Spodbuditi
izvedbo
načrtov
za
upravljanje
mreže Natura
2000.
Povečati/ustva
riti
ekološke
koridorje
Večja
pozornost do
omilitveni
ukrepov
na
infrastrukturi
na varovanih
območjih
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Nizek delež varovanih
območij in območij
Natura 2000 (vse
italijanske pokrajine)
in
nizek
delež
naravovarstvenih
območij
(Treviso,
Ferrara, Ravenna)

Povečati delež
varovanih
površin (samo
za italijansko
stran)
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+
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PREDNOSTNA NALOGA 1

PREDNOSTNA NALOGA 2

Varovanje
biotske
raznovrstno
sti in
zagotavljanj
e
sonaravneg
a
upravljanja
z naravnimi
danostmi

Varstvo
okolja pred
naravnimi in
tehnološkim
i nesrečami
ter pred
onesnaževa
njem; večja
uporaba
obnovljivih
virov
energije

Izboljšati
dostopnost
in prevozne
sisteme;
Povečati
integracijo
med
podeželjem
in urbanim
okoljem

Okrepiti
teritorialno
integracijo
znotraj
obmejnega
območja

Povečati
konkurenčn
ost podjetij

Skupaj
razvijati
potenciale v
turizmu

Podpirati
raziskave,
razvoj in na
znanju
temelječe
gospodarstv
o

Izboljšati in
ovrednotiti
zaposljivost
prek
usklajenih
sistemov
poklicnega
usposabljan
ja in
visokošolsk
ega
izobraževan
ja s
posebno
pozornostjo
na prenosu
specifičnih
znanj

Okrepiti
komunikac
ijske in
izobražev
alne
sisteme

Ohraniti
poznavanj
e in
uporabo
kulturne
dediščine
ter
povečati
kulturno
izmenjavo

Povečati
kakovost
življenja
prek
usklajeneg
a razvoja
zdravstven
ih in
socialnih
sistemov

++

++

0

P+

0

P-/+

0

0

0

0

0

++

+

+

+

0

+

0

0

0

+

0

+

+

+

P+

0

P-/+

0

0

0

0

0

TRAJNOSTNI CILJI

POGLAVITNA OKOLJSKA
VPRAŠANJA

KRAJINA

Povečan in rastoč
delež umetnih površin
(italijanska stran)

Povečana
razpršenost
suburbanizacije

Ustaviti
širjenje
urbanih
in
poselitvenih
območij
ter
spodbujati
obnovo mest
Povečati
obalno
rastlinstvo,
spodbujati
naturalizacijo
jezov
Spodbujati
policentričen
razvoj
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(VSE)
Povećana
zaraščenost
predvsem na gorskih
območjih,
kjer
je
otežen dostop
(slovenkse regije)
Zmanjšana krajinska
pestrost
zaradi
zaraščanja kmetijskih
površin
(SLO REGIJE)
Izguba
krajinske
identitete
(OBA;GOR)

Spodbujati
trajnostno
rabo tal 1
Izboljšati
dostopnost

Zagotoviti
trajnost
tradicionalneg
a kmetijstva
Spodbujati
prostorsko
načrtovanje in
upravljanje
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++

+

P+

0

P-

0

0

0

0

0

-

-

++

++

0

0

0

0

0

0

0

++

P++

+

0

0

+

0

0

0

+

0

+
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+
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0
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0

0

0

+

0

1

Trajnostna raba pomeni rabo, s katero je možno zadovoljiti potrebe sedanje generacije, ne da bi prihodnjim generacijam onemogočili, da zadovoljijo svoje
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PREDNOSTNA NALOGA 1

PREDNOSTNA NALOGA 2

Varovanje
biotske
raznovrstno
sti in
zagotavljanj
e
sonaravneg
a
upravljanja
z naravnimi
danostmi

Varstvo
okolja pred
naravnimi in
tehnološkim
i nesrečami
ter pred
onesnaževa
njem; večja
uporaba
obnovljivih
virov
energije

Izboljšati
dostopnost
in prevozne
sisteme;
Povečati
integracijo
med
podeželjem
in urbanim
okoljem

Okrepiti
teritorialno
integracijo
znotraj
obmejenga
območjaj

Povečati
konkurenčn
ost podjetij

Skupaj
razvijati
potenciale v
turizmu

Podpirati
raziskave,
razvoj in na
znanju
temelječe
gospodarstv
o

Izboljšati in
ovrednotiti
zaposljivost
prek
usklajenih
sistemov
poklicnega
usposabljan
ja in
visokošolsk
ega
izobraževan
ja s
posebno
pozornostjo
na prenosu
specifičnih
znanj

Okrepiti
komunikac
ijske in
izobražev
alne
sisteme

Ohraniti
poznavanj
e in
uporabo
kulturne
dediščine
ter
povečati
kulturno
izmenjavo

Povečati
kakovost
življenja
prek
usklajeneg
a razvoja
zdravstven
ih in
socialnih
sistemov
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+

+

0

+

0

0

0

+

0
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0

P-/+

0
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0
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0
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0
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+

0
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0

0

P++

0

0

0

0

++

++

-

P-

0

P+/-

0

0

0

P-

0

TLA

Usedanje
(VEN;ER;GOR;OSR)
Onesnaženi kraji
(VEN;ER;OSR)

TRAJNOSTNI CILJI

POGLAVITNA OKOLJSKA VPRAŠANJA

Neprepustnost tal
(VSE)

Povečati
zavedanje o
vrednosti
krajinske
dediščine
Spodbujati
prepustno
tlakovanje.
Povečati
stopnjo
poznavanja
stanja
onesnaženosti
Sanirati
onesnažene
kraje
Spodbujati
varstvo tal in
ustrezno rabo
tal
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Nadaljnjo
spreminjanje
najboljših kmetijskih
zemljišč v nekmetijske
namene

Varovana
in
ohranjena
najboljša
kmetijska
zemljišča
Spodbujati
varstvo in
kakovost tal in
njegovo
ustrezno rabo
ter varovati in
ohranjati
najboljša
kmetijska
zemljišča
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P+/-
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PREDNOSTNA NALOGA 1

PREDNOSTNA NALOGA 2

Varovanje
biotske
raznovrstno
sti in
zagotavljanj
e
sonaravneg
a
upravljanja
z naravnimi
danostmi

Varstvo
okolja pred
naravnimi in
tehnološkim
i nesrečami
ter pred
onesnaževa
njem; večja
uporaba
obnovljivih
virov
energije

Izboljšati
dostopnost
in prevozne
sisteme;
Povečati
integracijo
med
podeželjem
in urbanim
okoljem

Okrepiti
teritorialno
integracijo
znotraj
obmejenga
območja

Povečati
konkurenčn
ost podjetij

Skupaj
razvijati
potenciale v
turizmu

Podpirati
raziskave,
razvoj in na
znanju
temelječe
gospodarstv
o

Izboljšati in
ovrednotiti
zaposljivost
prek
usklajenih
sistemov
poklicnega
usposabljan
ja in
visokošolsk
ega
izobraževan
ja s
posebno
pozornostjo
na prenosu
specifičnih
znanj

Okrepiti
komunikac
ijske in
izobražev
alne
sisteme

Ohraniti
poznavanj
e in
uporabo
kulturne
dediščine
ter
povečati
kulturno
izmenjavo

povečati
kakovost
življenja
prek
usklajeneg
a razvoja
zdravstven
ih in
socialnih
sistemov
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P-/+

0

0

0
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0
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++

0
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P-/+

P+

0

0

0
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TRAJNOSTNI CILJI

POGLAVITNA OKOLJSKA VPRAŠANJA

VODA

Onesnaženost
s
hranili
(VEN, RA, GO) in
fitoplanktonom (VSE)
v obalnih vodah
Spreminjanje
morskega dna
(ER)
Povečana
poraba
vode
(ITA POKRAJINE)

Spodbujati
naturalizacijo
jezov, rečnih
in
jezerskih
bregov
ter
obale morja
Zmanjšati
porabo vode,
količino
odpadnih voda
in vzpostaviti
hidrološko
ravnovesje
(samo
v
italijanskih
pokrajinah)
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Velike izgube vode v
vodovodih
(SLO REGIJE)
Nizek
delež
prebivalcev,
priključenih
na
kanalizacijsko
omrežje
(VEN;ER;
OBA)

Onesnaženost
površinskih
voda
(VEN;OSR;ER);
Visoke koncentracije
organskih spojin (FE,
RA; RO, TV) in
evtrofikacijskih snovi
(FE, RA;RO, PD) v
rekah
Degradacija območja
S Jadrana

Obnoviti
vodovodna
omrežja
(slovenska
stran)
Povečati
število
povezav
s
kanalizacijski
m omrežjem in
gradnja
manjših
čistilnih
naprav
Zmanjšati
vnos
onesnaževal

Doseči dobro
stanje
površinskih in
podzemnih ter
kopalnih voda
do leta 2015
(Direktiva
2000/60/ES).
Spodbujati
prevzem
najboljših
razpoložljivih
tehnologij
v
industriji
in
podjetjih
Izboljšati
hidromorfološk
o
stanje
površinskih
voda in in
ohraniti/izboljš
ati
vodne
ekosisteme
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izobraževan
ja s
posebno
pozornostjo
na prenosu
specifičnih
znanj

Okrepiti
komunikac
ijske in
izobražev
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Rezultate analize lahko beremo na različnih ravneh. Odločili smo se, da bomo
pričakovane učinke opisali navpično za vsako prednostno nalogo ter tudi vodoravno oziroma
za vsak trajnostni cilj posebej.
Z opisom učinkov za vsako prednostno nalogo posebej smo lahko izpostavili skupek
pričakovanih učinkov posamezne prednostne naloge na vse (in vsak posamezni) obravnavani
okoljski vidik.
S pomočjo grafikonov spodaj podajamo predstavitev rezultatov za vsako prednostno
nalogo posebej. Za lažje branje grafikonov smo določene kategorije učinkov združili:
potencialne negativne in zelo negativne učinke (označene s P- in P--) smo združili z
negativnimi oziroma zelo negativnimi učinki (označenimi z - in --); isto velja za potencialno
pozitivne ali zelo pozitivne učinke (P+ in P++), ki smo jih združili s pozitivnimi in zelo
pozitivnimi učinki (označenimi s + in ++).
Prednostna naloga 1
Pričakovani učinki Prednostne naloge 1, kamor spadajo neposredno okoljske
dejavnosti, so predvidljivo večinoma pozitivna (v približno 56 % primerov se predvidijo
pozitivni ali zelo pozitivni rezultati) ali pa nevtralni (v približno 40 % primerov).
Slika 7-1 Prednostna naloga 1: Skupni učinki na okoljske vidike
Prednostna naloga 1: Skupni učinki

negativen/potencialn
o negativen
5%
zelo
pozitiven/potencialno
zelo pozitiven
27%

zelo
negativen/potencialn
o zelo negativen
0% potencialno
pozitiven/negativen
1%
brez učinka
38%

pozitiven/potencialno
pozitiven
29%

Če analiziramo stanje za vsak okoljski vidik posebej (spodnji grafikon), lahko
ugotovimo, da se pričakujejo splošno pozitivni učinki (pozitivni in zelo pozitivni skupaj) za
krajino, človekovo zdravje, zrak in vodne vire. Večinoma so pozitivni tudi učinki na biotsko
raznovrstnost, čeprav so za ta vidik predvideni tudi nekateri zmerno negativni učinki,
predvsem v zvezi z dejavnostmi iz te prednostne naloge, katerih namen je izboljšati dostop in
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prometne sisteme. Ti posegi bi lahko predstavljali obremenitev za zaščitena območja oziroma
bi lahko še dodatno razdrobili ekosisteme. V zvezi s tem je treba pripomniti, da bodo rezultati
odvisni od načina izvedbe projektov. Dobro bi bilo torej, ko bi se že v fazi izbire odločali za
posege, ki niso predvideni za območja z bogato biotsko raznovrstnostjo in preveriti, da bi
projekti ne povečevali ekoloških preprek.
Učinki ukrepov na področju odpadkov, tehnološkega tveganja, ribištva in kulturne
dediščine so večinoma nevtralni.
Slika 7-2 Prednostna naloga 1: Potencialni večji učinki na okoljske vidike
Prednostna naloga 1: Potencialni večji učinki na okoljske vidike
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Prednostna naloga 2
V zvezi s Prednostno nalogo 2 se v približno 70 % primerov ne predvidevajo večji
pozitivni učinki na okolje. V 16 % primerov so predvideni pozitivni ali zelo pozitivni učinki,
medtem ko predstavljajo negativni oziroma zelo negativni učinki le 8 % vseh primerov.
Slika 7-3 Prednostna naloga 2: Skupni učinki na okolje
Prednostna naloga 2: Skupni učinki
zelo
negativen/potencialn negativen/potencialn
o negativen
o zelo negativen
6%
2%

potencialno
pozitiven/negativen
5%

zelo
pozitiven/potencialno
zelo pozitiven
4%
pozitiven/potencialno
pozitiven
12%

brez učinka
71%

Potencialni negativni učinki so konkretno predvideni na področju odpadkov, in sicer
predvsem zaradi ukrepov za promocijo turizma. V zvezi s tem je treba poudariti, da gre
dejansko za potencialno negativne učinke, saj bo veliko odvisno od vrste posegov in načinov
izvedbe le-teh. Promocija sonaravnega turizma, na primer, ne bo vplivala na ta vidik.
Potencialni negativni učinki se pričakujejo tudi na področju biotske raznovrstnosti in ribištva.
Tudi v tem primeru lahko pride do negativnih učinkov zaradi turizma, saj bi povečan obisk
lahko predstavljal dodatno obremenitev ribjega staleža in morskih virov. Potencialno pa so
negativni tudi vplivi na ozračje, saj bi se zaradi gospodarskih in turističnih dejavnosti lahko
zvišale emisije. S tem v zvezi je treba izpostaviti, da bi dejavnosti raziskav in razvoja na
področju okolja, ki se lahko financirajo v okviru te prednostne naloge, lahko doprinesle k
pozitivnim učinkom na tem področju.
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Slika 7-4 Prednostna naloga 2: Potencialni večji učinki na okoljske vidike
Prednostna naloga 2: Potencialni učinki na okoljske vidike
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Prednostna naloga 3
Učinki, predvideni v okviru Prednostne naloge 3 so večinoma nevtralni (čez 80 %).
Pozitivni in zelo pozitivni učinki predstavljajo približno 17 % skupnih učinkov. Negativnih
učinkov skorajda ni (samo 2 % vseh učinkov).
Slika 7-5 Prednostna naloga 3: Skupni učinki na okolje

Prednostna naloga 3: Skupni učinki
zelo
pozitiven/potencia
lno zelo pozitiven
8%
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alno zelo
negativen
0%
potencialno
pozitiven/negative
n
0%

brez učinka
81%

Posebno pozitivne učinke pričakujemo na področju kulturne dediščine. Prav tako so
pozitivni predvideni učinki na krajino, biotsko raznovrstnost in človekovo zdravje.
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Slika 7-6 Prednostna naloga 3: Potencialni večji učinki na okoljske vidike
Prednostna naloga 3: Učinki na okoljske vidike
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Rezultate učinkov lahko beremo tudi na drugi ravni, in sicer kot skupek vseh učinkov
ukrepov iz vseh prednostnih nalog skupaj na vsak posamezni trajnostni cilj. Na ta način
dobimo natančnejšo podobo skupnega učinka programa.
V spodnji tabeli so prikazani rezultati takšne analize. Ob vsakem predvidenem
negativnem učinku se podajajo tudi morebitni omilitveni ukrepi.
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Tabela 7-3 Učinki na trajnostne cilje
Tema

Zrak

Splošni cilj za
obravnavano temo

Zmanjšati
obremenitev ozračja

Trajnostni cilji

Kazalec

Letne emisije NOx na programskem
območju
Zmanjšanje emisij v ozračje
Letne emisije SO2 na programskem
območju

Spoštovati meje emisij,
določene v Direktivi 96/62/ES.

Povečati delež zelenih površin
v urbanih okoljih

Spodbujati obnovo voznega
parka in uporabo goriv z
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

Število dni, v katerih je koncentracija PM10
3
presegla mejno vrednost 50μg/m
Število dni, v katerih je koncentracija ozona
presegla mejno vrednost 120μg/m3

Urbane parkovne površine

Stopnja obnavljanja voznega parka

Pričakovani učinki
Prednostna naloga 1 bi proizvedla
predvsem pozitivne učinke z edino izjemo
ukrepa za izboljšanje dostopnosti in
prometnih sistemov, zato lahko glede tega
cilja upravičeno pričakujemo negativne
rezultate, če se poveča promet. Ukrepi v
okviru Prednostne naloge 2 bi lahko imeli
negativne učinke, in sicer zaradi
povečanega turizma in večje konkurence,
razen če slednja privede do večje
pozornosti do okolja.
Ni predvidenih učinkov v okviru Prednostne
naloge 3.
Prednostna naloga 1 bi proizvedla
predvsem pozitivne učinke z edino izjemo
ukrepa za izboljšanje dostopnosti in
prometnih sistemov, zato lahko glede tega
cilja upravičeno pričakujemo negativne
rezultate, če se poveča promet. Ukrepi v
okviru Prednostne naloge 2 bi lahko imeli
negativne učinke, in sicer zaradi
povečanega turizma in večje konkurence,
razen če slednja privede do večje
pozornosti do okolja.
Ni predvidenih učinkov v okviru Prednostne
naloge 3.
Predvideni učinki Prednostne naloge 1 so
večinoma pozitivni. Na ta vidik lahko
pozitivno (tudi posredno) vplivajo tudi
ukrepi za turizem (Prednostna naloga 2) in
ukrepi za ovrednotenje kulturne dediščine
(Prednostna naloga 3). V ostalih primerih
so učinki nevtralni.
Predvidijo se pozitivni učinki ukrepov v
okviru Prednostne naloge 1. Prav tako so
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majhnim vplivom na okolje

Podnebne
spremembe
energija

/

Omejiti podnebne
spremembe,
povezane stroške in
negativne vplive na
okolje

Spodbujati javni prevoz

Število ljudi, ki uporablja javna sredstva v
primerjavi z vsemi, ki potujejo zaradi
dela/študija

Spodbujati pridobitev okoljskih
certifikatov
in
prevzem
najboljši
razpoložljivih
tehnologij

Število obratov s certifikati

Izboljšati sistem monitoringa

Število ukrepov za izboljšanje sistema za
monitoring

Povečati delež
obnovljivih virov

Zmanjšati
intenzivnost

energije

iz

energetsko

Povečati delež goriv z nizkim
vplivom na okolje
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
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Delež energije iz obnovljivih virov v
primerjavi s skupno količino proizvedene
energije

Indeks energetske intenzivnosti

Količina prodanega okolju prijaznejšega
goriva v primerjavi s prodanimi količinami

potencialno pozitivni učinki iz sklopa
ukrepov za povečanje konkurenčnosti in za
spodbujanje raziskav in razvoja. Ni
pričakovanih
učinkov
iz
ukrepov
Prednostne naloge 3.
Velja isto kot zgoraj, vendar z razliko, da bi
potencialni pozitivni učinki Prednostne
naloge 2 lahko prišli iz sektorja turizma.
Povečana konkurenčnost (Prednostna
naloga 2) bi lahko privedla do večje
ozaveščenosti o okoljskih vprašanjih in
spodbudila boljšo tehnološko opremljenost
za znižanje količine onesnaževal, kar
pomeni, da bi učinek bil pozitiven. Ukrepi
na področju raziskav in razvoja bi tudi
lahko šli v pozitivno smer. Učinki ukrepov
iz drugih prednostnih nalog bi bili večinoma
nevtralni.
Poleg ukrepov, predvidenih v okviru
Prednostne naloge 1, ki lahko prispevajo k
izboljšanju tega vidika, bi lahko tudi projekti
na področju raziskav in razvoja imeli
pozitivne učinke.
Ukrepi iz prvih dveh sklopov Prednostne
naloge 1 imajo nedvomno pozitivne učinke,
potencialne pozitivne učinke pa imajo tudi
raziskave in razvoj ter izboljšanje
konkurenčnosti. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnim in tehnološkim tveganjem in pred
onesnaženjem ter za povečanje uporabe
obnovljivih virov energije lahko pozitivno
vpliva na ta vidik. Potencialne pozitivne
učinke imajo lahko ukrepi na področju
raziskav in razvoja. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnim in tehnološkim tveganjem in pred
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tradicionalnega goriva

Povečati
proizvodnjo
geotermalne energije v okviru
proizvodnje električne energije

Delež električne energije iz obnovljivih
virov v primerjavi s skupno količino
proizvedene električne energije

Zmanjšati porabo energije v
novih zgradbah

Energetska poraba v gospodinjstvih

Zmanjšati emisije
onesnaževal, ki so odgovorna
za podnebne spremembe, v
skladu z določili Kjotskega
protokola.
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Letne emisije NOX;
Letne emisije SO2;
Letne emisije SO2;

onesnaženjem ter za povečanje uporabe
obnovljivih virov energije lahko pozitivno
vpliva na ta vidik. Potencialne pozitivne
učinke imajo lahko ukrepi na področju
raziskav in razvoja. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnim in tehnološkim tveganjem in pred
onesnaženjem ter za povečanje uporabe
obnovljivih virov energije lahko pozitivno
vpliva na ta vidik. Potencialne pozitivne
učinke imajo lahko ukrepi na področju
raziskav in razvoja. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnim in tehnološkim tveganjem in pred
onesnaženjem ter za povečanje uporabe
obnovljivih virov energije lahko pozitivno
vpliva na ta vidik. Potencialne pozitivne
učinke imajo lahko ukrepi na področju
raziskav in razvoja. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Prednostna naloga 1 bi proizvedla
predvsem pozitivne učinke z edino izjemo
ukrepa za izboljšanje dostopnosti in
prometnih sistemov, zato lahko glede tega
cilja upravičeno pričakujemo negativne
rezultate zaradi povečanega prometa.
Ukrepi v okviru Prednostne naloge 2 bi
lahko imeli negativne učinke, in sicer
zaradi povečanega turizma in večje
konkurence, razen če slednja privede do
večje pozornosti do okolja.
Razvoj, ki temelji na znanju in ne na
proizvodnji materiala, lahko prispeva k
zmanjšanju emisij onesnaževal, ki so
odgovorna za podnebne spremembe.
Ni predvidenih učinkov v okviru Prednostne
naloge 3.

218

7 – Analiza večjih učinkov na okolje in omilitvenih ukrepov

Biotska
raznovrstnost

Spodbuditi izvedbo načrtov za
upravljanje
mreže
Natura
2000.

Število izvedenih načrtov za upravljanje

Povečati/ustvariti
koridorje

Stopnja razpršenosti naravovarstvenih
območij

ekološke

Izboljšati
gospodarjenje in
preprečiti pretirano
izkoriščanje naravnih
virov
Večja pozornost do omilitvenih
ukrepov na infrastrukturi na
zaščitenih območjih

Ukrepi za omilitev posledic izgradnje
infrastrukture na zaščitenih območjih.

Povečati delež zavarovanih
površin (ITA POKRAJINE)

Delež zavarovanih površin v primerjavi s
skupno površino
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Pričakovani učinki so, gledano v celoti,
večinoma pozitivni. Poleg Prednostne
naloge 1, ki se ukvarja neposredno z
vprašanjem okolja, se pričakujejo pozitivni
učinki
tudi
iz
izvajanja
ukrepov,
pripravljenih v okvirju Prednostne naloge 3
(predvsem ukrepi za zaščito in rabo
kulturne dediščine) ter Prednostne naloge
2 (saj ima lahko sonaravni turizem tudi
pozitivne učinke).
Kot zgoraj Edino kritično točko bi v tem
primeru lahko predstavljali ukrepi za
izboljšano dostopnost in prometni sistemi
(iz Prednostne naloge 1), saj bi lahko
prispevali k še večji razdrobljenosti
ekosistemov.
Pričakovani učinki tega trajnostnega cilja
so nasprotni. Prednostna naloga 1 bi
proizvedla predvsem pozitivne učinke z
edino izjemo ukrepa za izboljšanje
dostopnosti in prometnih sistemov, zato
lahko glede tega cilja upravičeno
pričakujemo negativne rezultate. Veliko
bolj negotov je učinek drugih dveh
prednostnih nalog. V okviru Prednostne
naloge 2 bi ukrepi za povečanje
konkurenčnosti in okrepitev turizma lahko
prinesli pozitivne ali pa tudi negativne
rezultate, odvisno od načina izvedbe teh
ukrepov. Primerno bi torej bilo, da se že v
fazi izbire projektov daje prednost
posegom, predvidenim na območjih, ki niso
tako pomembni za biotsko raznovrstnost,
oziroma ne vplivajo na zaščitena območja.
Tudi v tem primeru bi lahko nekateri
predvideni posegi v okviru treh prednostnih
nalog povzročili negativne učinke. Ukrepi
za izboljšanje dostopnosti (Prednostna
naloga 1), večjo konkurenčnost podjetij in
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Krajina

Varovati, upravljati in
načrtovati krajino

Ustaviti širjenje urbanih in
poselitvenih območij ter
spodbujati obnovo mest

Indeks oblike

Spodbujati policentričen razvoj

Indeks oblike

Izboljšati dostopnost izoliranih
krajev

Število urejenih gozdnih stez in poti

Spodbujati sonaravno rabo tal

Raba tal po podatkih iz Corine Land Cover
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sektor turizma (Prednostna naloga 2),
lahko privedejo do dodatne izrabe tal na
račun zaščitenih območij. Tako kot v
prejšnjem primeru bi bilo tudi tu primerno
se odločati za posege, predvidene na manj
občutljivih območjih z vidika biotske
raznovrstnosti.
Sklopi ukrepov, predvideni v okviru
Prednostne naloge 1, imajo pozitivne ali
nedvomno pozitivne učinke. Veliko bolj
negotovi so učinki skupnega razvoja
turistične panoge, saj so, odvisno od tega,
kako se izvedejo ukrepi, lahko pozitivni ali
negativni. V zvezi s tem bi bilo primerno
spodbujati ukrepe za razvoj turizma, ki
obenem zagotavljajo promocijo in varstvo
krajinske in kulturne dediščine.
Sklopi ukrepov, predvideni v okviru
Prednostne naloge 1, imajo pozitivne ali
nedvomno pozitivne učinke. Veliko bolj
negotovi so učinki skupnega razvoja
turistične panoge, saj so, odvisno od tega,
kako se izvedejo ukrepi, lahko pozitivni ali
negativni. V zvezi s tem bi bilo primerno
spodbujati ukrepe za razvoj turizma, ki
obenem zagotavljajo promocijo in varstvo
krajinske in kulturne dediščine.
V okviru prednostne naloge 1 so
predvideni sklopi ukrepov za izboljšanje
dostopnosti in povezanosti med območji.

Sklopi ukrepov, predvideni v okviru
Prednostne naloge 1, imajo pozitivne ali
nedvomno pozitivne učinke. Veliko bolj
negotovi so učinki skupnega razvoja
turistične panoge, saj so, odvisno od tega,
kako se izvedejo ukrepi, lahko pozitivni ali
negativni. V zvezi s tem bi bilo primerno
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Zagotoviti trajnost
tradicionalnega kmetijstva

Število ekoloških kmetij

Spodbujati prostorsko
načrtovanje in upravljanje

Število načrtov za upravljanje ozemlja

Povečati zavedanje o
vrednosti krajinske dediščine

Število pobud za osveščanje o vrednosti
krajinske dediščine

Varovati in ohraniti kulturno
krajino in njene funkcije

Število ukrepov za varovanje in
ovrednotenje kulturne krajine

Povečati obalno rastlinstvo,
povečati naturalizacijo jezov

Število posajenih okrasnih rastlin
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krajinske in kulturne dediščine.
Kot zgoraj, vendar s to razliko, da bi lahko
v tem primeru trajnostno usmerjene
turistične dejavnosti imele pozitivne učinke,
če zagotovijo tudi ovrednotenje
tradicionalnih oziroma ekoloških kmetijskih
izdelkov.
Sklopi ukrepov, predvideni v okviru
Prednostne naloge 1, imajo pozitivne ali
nedvomno pozitivne učinke. Veliko bolj
negotovi so učinki skupnega razvoja
turistične panoge, saj so, odvisno od tega,
kako se izvedejo ukrepi, lahko pozitivni ali
negativni. V zvezi s tem bi bilo primerno
spodbujati ukrepe za razvoj turizma, ki
obenem zagotavljajo promocijo in varstvo
krajinske in kulturne dediščine.
Kot zgoraj, vendar s to razliko, da bi lahko
v tem primeru trajnostno usmerjene
turistične dejavnosti imele pozitivne učinke.
Sklopi ukrepov v okviru Prednostne naloge
1 naj bi imeli pozitivne učinke, zlasti v
smislu varovanja kulturne dediščine. Tako
naj bi pozitivno vplivali tudi ukrepi iz
Prednostne naloge 3, katerih izrecni
namen sta varstvo in izkoriščanje kulturne
dediščine.
Razvoj turizma, kakor je predviden v
Prednostni nalogi 2, bi lahko imeli pozitivne
(kulturniški turizem) in negativne posledice
(masovni turizem).
Na ta vidik lahko pozitivno vplivajo ukrepi v
okviru Prednostne naloge 1 ter ukrepi za
varstvo skupne kulturne dediščine
(Prednostna naloga 3). K promociji
sonaravnega turizma bi lahko spadalo
ovrednotenje naravnega okolja in torej, na
primer, vrnitev obale v prejšnje naravno
stanje. Tudi turistični trendi, ki težijo k
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Tla

Spodbujati trajnostno
rabo tal

Spodbujati
tlakovanje

prepustno

Omejiti črpanje vode in drugih
tekočin iz tal

Delež umetnih površin na skupni površini

Delež podzemnih voda na celoto zajetih
voda

Število pripravljenih sistemov za monitoring
Povečati stopnjo poznavanja
stanja onesnaženosti

Spodbujati varstvo in kakovost
tal in njegovo ustrezno rabo ter
varovati in ohranjati najboljša
Program teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Okoljsko poročilo

Število pobud za obveščanje o stanju
onesnaženosti kontaminiranih krajev

Delež saniranih krajev na skupno število
saniranih krajev

tradicionalnemu, bi lahko predstavljali
pritisk na ta vidik. Za ostale ukrepe ni
predvidenih učinkov.
Pričakovani učinki tega trajnostnega cilja
so nasprotni. Prednostna naloga 1 bi
proizvedla predvsem pozitivne učinke z
edino izjemo ukrepa za izboljšanje
dostopnosti in prometnih sistemov, zato
lahko glede tega cilja upravičeno
pričakujemo dodatno asfaltiranje tal.
Predvideni učinki Prednostne naloge 2 so
bolj negotovi, saj bi posegi za večjo
konkurenčnost in razvoj turizma lahko imeli
negativen učinek (nove stavbe, nove ceste
ipd). Študije in projekti oziroma raziskave
in razvoj za preučevanje novih snovi
oziroma okoljskih vprašanj, bi lahko s tega
vidika zagotovili pozitivne rezultate.
Ni predvidenih učinkov v okviru Prednostne
naloge 3.
Ni pričakovati učinkov na ta vidik v okviru
prednostnih nalog 2 in 3. Lahko
pričakujemo pozitivne učinke ukrepov za
trajnostno upravljanje z naravnimi viri in
varovanje okolja pred nevarnostmi
(Prednostna naloga 1).
Učinki v okviru prednostnih nalog 2 in 3 so
za ta vidik v bistvu zanemarljivi, čeprav bi
lahko ustrezne študije na področju raziskav
in razvoja lahko imele pozitiven učinek.
Lahko pričakujemo pozitivne učinke
ukrepov za trajnostno upravljanje z
naravnimi viri in varovanje okolja pred
onesnaženjem (Prednostna naloga 1).

Učinki v okviru prednostnih nalog 2 in 3 so
za ta vidik v bistvu zanemarljivi, čeprav bi
lahko ustrezne študije na področju raziskav
in razvoja lahko imele pozitiven učinek.
Lahko pričakujemo pozitivne učinke
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kmetijska zemljišča

Spodbujati varstvo tal in
ustrezno rabo

Vodni viri

Spodbujati trajnostno
rabo virov in doseči
kakovostne cilje,
predvidene na
evropski ravni

Izboljšati hidromorfološko
stanje površinskih voda in
ohranjati/izboljšati ekosisteme
odvisne od vode
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Raba tal po podatkih iz Corine Land Cover

Število vodnih teles z izboljšanim stanjem

ukrepov za trajnostno upravljanje z
naravnimi viri in varovanje okolja pred
onesnaženjem (Prednostna naloga 1).
Ukrepi, predvideni v okviru Prednostne
naloge 1, imajo nasprotne učinke na ta
trajnostni cilj. Medtem ko so učinki tistih
ukrepov, ki skrbijo za sonaravno
upravljanje z naravnimi viri in za ohranjanje
narave, nedvomno pozitivni, bi lahko ukrepi
za večjo dostopnost prometnih sistemov,
boljšo inegracijo med podeželjem in
urbanimi okolji ter za večjo teritorialno
integracijo povzročili zmerno negativne
posledice. Sklopi ukrepov v okviru
Prednostnega ukrepa 2 za razvoj
turističnega potenciala bi lahko imeli
zmerno negativne posledice, če bo
predvidena izgradnja turistične
infrastrukture, pa tudi zmerno pozitivne
učinke, če se bo razvil podeželski in
ekološki turizem.
Sklopi ukrepov v okviru Prednostnega
ukrepa 3 za izkoriščanje kulturne dediščine
bi lahko imeli zmerno negativne posledice
za trajnostni cilj, če bi prišlo do izgradnje
ustrezne infrastrukture (na primer,
tematskih parkov).

Pričakovani učinki tega trajnostnega cilja
so nasprotni. Prva dva sklopa ukrepov v
okviru Prednostne naloge 1 (trajnostno
upravljanje z naravnimi viri in varstvo
okolja pred nevarnostmi) bi morala
prispevati k boljši kakovosti vode. Za
učinke drugih ukrepov v okviru te
prednostne naloge pa predpostavljamo, da
bi imeli zmerno negativne učinke zaradi
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povezanih človekovih dejavnosti (izgradnja
infrastrukture, povečan pomorski in cestni
promet). V primeru Prednostne naloge 2
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Zmanjšati porabo vode,
količino odpadnih voda in
vzpostaviti hidrološko
ravnovesje (ITALIJANSKE
POKRAJINE)

Poraba vode na prebivalca (m3/preb.)

Obnoviti vodovodna omrežja
(slovenska stran)

Izgube vode v vodovodih (%)

Povečati število povezav s
kanalizacijskim omrežjem s
spodbujanjem izgradnje
kanalizacijskih omrežij z
ločenimi cevovodi in ustreznih
čistilnih naprav za obdelavo
odpadnih voda

Zmanjšati vnos onesnaževal

Delež prebivalcev s povezavo do
kanalizacijskega omrežja (%)

Letne povprečne koncentracije BOD5 v
rekah na programskem območju;
Povprečne letne koncentracije nitratov in
fosfatov v rekah na programskem območju
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lahko povečana konkurenčnost predstavlja
tudi večjo ali manjšo pozornost podjetij do
okolja. Turizem lahko močno obremeni
vodne vire, če pa je turizem okolju prijazen,
lahko prispeva k večji osveščenosti in
boljšemu varstvo površinskih vodnih teles.
Ni pričakovanih učinkov za ukrepe v okviru
Prednostne naloge 3.
Predvidevajo se pozitivni učinki ukrepov za
trajnostno upravljanje naravnih virov in za
zaščito okolja pred nevarnostmi
(Prednostna naloga 1), pa tudi ustrezno
prilagojenih projektov na področju raziskav
in razvoja. Za ostale ukrepe ni predvidenih
učinkov.
Pričakovani učinki so večinoma nevtralni,
čeprav bi lahko predvideli zmerno pozitivne
učinke ukrepov za trajnostno upravljanje z
naravnimi viri in za zaščito okolja pred
nevarnostmi(Prednostna naloga 1).
Pričakovani učinki so večinoma nevtralni,
čeprav bi lahko predvideli zmerno pozitivne
učinke ukrepov za trajnostno upravljanje z
naravnimi viri in za zaščito okolja pred
nevarnostmi(Prednostna naloga 1).

Pričakovani učinki tega trajnostnega cilja
so nasprotni. Prvi dve skupini ukrepov v
okviru Prednostne naloge 1 (trajnostno
upravljanje z naravnimi viri in varstvo
okolja pred nevarnostmi) bi morali
prispevati k zmanjšanemu vnosu
onesnaževal in ustvariti pozitivne učinke.
Učinki ostalih skupin ukrepov v okviru te
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prednostne naloge so bolj negotovi, saj
bi,
na primer, dejavnosti za povečanje
pomorskega prevoza lahko predstavljale
obremenitev vodnih virov. V primeru
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Doseči
dobro
stanje
površinskih in podzemnih voda
do
leta
2015
(Direktiva
2000/60/ES).

Okoljsko stanje površinskih vodnih tokov in
podzemnih voda

Spodbujati prevzem najboljših
razpoložljivih tehnologij v
industriji in podjetjih

Število uvedenih najboljših razpoložljivih
tehnologij

Zmanjšati vnos onesnaževal iz

Povprečne letne koncentracije nitratov in
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Okoljsko poročilo

Prednostne naloge 2 imamo lahko
pozitivne učinke, saj lahko povečana
konkurenčnost pomeni tudi večjo
pozornost podjetij do okolja. Učinki pa so
lahko tudi negativni, saj lahko turizem
predstavlja vir onesnaženja. Ni
pričakovanih učinkov za Prednostno
nalogo 3.
Pričakovani učinki tega trajnostnega cilja
so nasprotni. Prva dva sklopa ukrepov v
okviru Prednostne naloge 1 (trajnostno
upravljanje z naravnimi viri in varstvo
okolja pred nevarnostmi) bi morala
prispevati k boljši kakovosti vode. Za
učinke drugih ukrepov v okviru te
prednostne naloge pa predpostavljamo, da
bi imeli zmerno negativne učinke zaradi
povezanih človekovih dejavnosti (izgradnja
infrastrukture, povečan pomorski in cestni
promet). V primeru Prednostne naloge 2
lahko povečana konkurenčnost predstavlja
tudi večjo ali manjšo pozornost podjetij do
okolja. Turizem lahko močno obremeni
vodne vire, če pa je turizem okolju prijazen,
lahko prispeva k večji osveščenosti in
boljšemu varstvo površinskih vodnih teles.
Ni pričakovanih učinkov za ukrepe v okviru
Prednostne naloge 3.
Povečana konkurenčnost (Prednostna
naloga 2) bi lahko privedla do večje
ozaveščenosti o okoljskih vprašanjih in
spodbudila boljšo tehnološko opremljenost
za znižanje količine onesnaževal, kar
pomeni, da bi učinek bil pozitiven. Ukrepi
na področju raziskav in razvoja bi tudi
lahko šli v pozitivno smer. Učinki ukrepov
iz drugih prednostnih nalog bi bili večinoma
nevtralni.
Lahko pričakujemo pozitivne učinke
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kmetijstva

fosfatov v rekah na programskem območju
Koncentracije hranil v obalnih morskih
vodah na programskem območju

Zmanjšanje vnosa nevarnih
snovi (IPPC) in onesnaževal iz
točkovnih virov in
Povečati % enot vezan na
kanalizacijsko omrežje

Odpadki

Preprečiti oziroma
zmanjšati proizvodnjo
in škodljivost
odpadkov

Povprečne letne koncentracije nitratov in
fosfatov v vodah na programskem območju
(reke, jezera in podzemne vode) in
Delež enot vezan na kanalizacijsko
omrežje

Zmanjšati proizvodnjo
komunalnih odpadkov

Količina komunalnih odpadkov na
prebivalca

Spodbujati recikliranje
komunalnih odpadkov in
pripraviti načrte za ustrezne
obrate za ravnanje s
komunalnimi odpadki, ki se jih
ne da reciklirati

Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov

Izolirati nevarne odpadke

Delež izoliranih nevarnih odpadkov na
skupno količino proizvedenih nevarnih
odpadkov

Spodbujati recikliranje v
gradbeništvu

Število ukrepov za recikliranje v
gradbeništvu
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ukrepov za trajnostno upravljanje z
naravnimi viri in varovanje okolja pred
nevarnostmi. Učinki ukrepov iz drugih
prednostnih nalog bi bili večinoma
nevtralni.
Lahko pričakujemo pozitivne učinke
ukrepov za trajnostno upravljanje z
naravnimi viri in varovanje okolja pred
nevarnostmi. Učinki ukrepov iz drugih
prednostnih nalog bi bili večinoma nevtralni
Pričakovani učinki so večinoma nevtralni.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnimi in tehnološkimi nesrečami in
pred onesnaženjem bi lahko imel pozitivne
učinke na ta vidik, medtem ko bi ukrepi za
promocijo turizma lahko povečale
proizvodnjo odpadkov. Izbirati je torej treba
predvsem ekološke in trajnostne projekte.
Pričakovani učinki so večinoma nevtralni.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnimi in tehnološkimi nesrečami in
pred onesnaženjem bi lahko imel pozitivne
učinke na ta vidik, medtem ko bi ukrepi za
promocijo turizma lahko povečale
proizvodnjo odpadkov. Izbirati je torej treba
predvsem ekološke in trajnostne projekte.
Pričakovani učinki so večinoma nevtralni.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnimi in tehnološkimi nesrečami in
pred onesnaženjem bi lahko imel pozitivne
učinke na ta vidik, medtem ko bi ukrepi za
promocijo turizma lahko povečale
proizvodnjo odpadkov. Izbirati je torej treba
predvsem ekološke in trajnostne projekte.
Pričakovani učinki so večinoma nevtralni.
Sklop ukrepov za zaščito okolja pred
naravnimi in tehnološkimi nesrečami in
pred onesnaženjem bi lahko imel pozitivne
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Kulturna
dediščina

Ovrednotiti in varovati
kulturno dediščino

Ohraniti in okrepiti stopnjo
varstva območij pod okriljem
države ali UNESCA

Število UNESCOvih krajev

Ovrednotenje kulturne
dediščine

Število ukrepov za restavriranje kulturne
dediščine

Ohranjanje kulturne dediščine

Število ukrepov za ohranjanje kulturne
dediščine
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učinke na ta vidik, medtem ko bi ukrepi za
promocijo turizma lahko povečale
proizvodnjo odpadkov. Izbirati je torej treba
predvsem ekološke in trajnostne projekte.
Pričakovati je pozitivne učinke iz ukrepov
za varstvo naravne (Prednostna naloga 1)
in kulturne dediščine (Prednostna naloga
1).
Razvoj turizma, ki ga predvideva
Prednostna naloga 2, bi lahko imel tako
pozitivne (kulturniški turizem) kot negativne
posledice (masovni turizem). Verjetno
pozitivni naj bi bili tudi učinki zaradi
povečanja možnosti zaposlovanja s
pomočjo usklajenih sistemov za srednje in
višješolsko ter poklicno izobraževanje.
Nedvomno pozitivni so predvideni učinki
sklopov ukrepov, predvidenih v okviru
Prednostne naloge 3, saj nekateri vplivajo
neposredno na ta vidik. Zelo pozitivni vidiki
se pričakujejo tudi iz ukrepov za promocijo
turizma. Potencialno pozitivne učinke lahko
pričakujemo iz ukrepov za močnejšo
teritorialno integracijo. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.

Nedvomno pozitivni so predvideni učinki
sklopov ukrepov, predvidenih v okviru
Prednostne naloge 3, saj nekateri vplivajo
neposredno na ta vidik. Zelo pozitivni vidiki
se pričakujejo tudi iz ukrepov za promocijo
turizma. Potencialno pozitivne učinke lahko
pričakujemo iz ukrepov za močnejšo
teritorialno integracijo. Pozitivni so tudi
učinki operativnih ciljev "Zaščita okolja
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pred naravnim in tehnološkim tveganjem
ter pred onesnaževanjem; večja uporaba
obnovljivih virov energije" in "Izboljšana
dostopnost in transportni sistemi;
Povečana integracija med podeželjem in
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Celovita prenova kulturne
dediščine

Število ukrepov za obnovo kulturne
dediščine

Vključiti kulturno dediščino v
sodobni stil življenja ter v
družbeni in gospodarski razvoj

Število pobud za osveščanje o pomenu
kulturne dediščine

Spodbujati prostorsko
načrtovanje in upravljanje

Število načrtov za upravljanje ozemlja

Povečati zavedanje o

Število pobud za osveščanje o pomenu
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mesti. V ostalih primerih ni pričakovanih
učinkov.
Nedvomno pozitivni so predvideni učinki
sklopov ukrepov, predvidenih v okviru
Prednostne naloge 3, saj nekateri vplivajo
neposredno na ta vidik. Zelo pozitivni vidiki
se pričakujejo tudi iz ukrepov za promocijo
turizma. Potencialno pozitivne učinke lahko
pričakujemo iz ukrepov za močnejšo
teritorialno integracijo. Pozitivni so tudi
učinki operativnih ciljev "Zaščita okolja
pred naravnim in tehnološkim tveganjem
ter pred onesnaževanjem; večja uporaba
obnovljivih virov energije" in "Izboljšana
dostopnost in transportni sistemi;
Povečana integracija med podeželjem in
mesti”. V ostalih primerih ni pričakovanih
učinkov.
Nedvomno pozitivni so predvideni učinki
sklopov ukrepov, predvidenih v okviru
Prednostne naloge 3, saj nekateri vplivajo
neposredno na ta vidik. Zelo pozitivni vidiki
se pričakujejo tudi iz ukrepov za promocijo
turizma. Potencialno pozitivne učinke lahko
pričakujemo iz ukrepov za močnejšo
teritorialno integracijo ter izboljšano
dostopnost. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Nedvomno pozitivni so predvideni učinki
sklopov ukrepov, predvidenih v okviru
Prednostne naloge 3, saj nekateri vplivajo
neposredno na ta vidik. Zelo pozitivni vidiki
se pričakujejo tudi iz ukrepov za promocijo
turizma. Potencialno pozitivne učinke lahko
pričakujemo iz ukrepov za močnejšo
teritorialno integracijo ter izboljšano
dostopnost. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Nedvomno pozitivni so predvideni učinki
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Človeško
zdravje

Zagotoviti javno
zdravstveno varstvo
vsem po istih pogojih
ter izboljšati zaščito
pred zdravstvenimi
grožnjami

vrednosti kulturne dediščine

kulturne dediščine

Preprečiti in zmanjšati
elektromagnetno onesnaženje

Število preseženih zakonskih mejnih
vrednosti na skupno število meritev

Spodbujati ukrepe za
preprečevanje in varnost na
cestah

Število preventivnih pobud za varnost v
cestnem prometu

Okrepiti okoljsko zavest

Število pobud za okoljsko osveščanje
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sklopov ukrepov, predvidenih v okviru
Prednostne naloge 3, saj nekateri vplivajo
neposredno na ta vidik. Zelo pozitivni vidiki
se pričakujejo tudi iz ukrepov za promocijo
turizma. Potencialno pozitivne učinke lahko
pričakujemo iz ukrepov za močnejšo
teritorialno integracijo ter izboljšano
dostopnost. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.
Na splošno bi ukrepi ne imeli vplivov na ta
vidik. Izjemi sta le sklopa ukrepov iz
Prednostne naloge 1 za zaščito biotske
raznovrstnosti in trajnostno upravljanje z
naravnimi viri ter za zaščito okolja pred
naravnim in tehnološkim tveganjem ter
onesnaženjem, ki imata po predvidevanjih
zmerno pozitivne učinke.
Po predvidevanjih naj bi ukrepi za
močnejšo teritorialno integracijo določenih
območij (Prednostna naloga 1) imeli
zmerno pozitivne učinke, medtem ko naj bi
skupen razvoj turističnega potenciala lahko
imel zmerno negativne učinke zaradi
povečanja prometa.
Ni predvidenih učinkov v okviru drugih
sklopov ukrepov.

Sklopi ukrepov, predvideni v okviru
Prednostne naloge 1 za ohranitev biotske
raznovrstnosti, zaščito okolja pred
nevarnostmi in močnejšo teritorialno
integracijo, imajo pozitiven ali nedvomno
pozitiven učinek.
Ukrepi za skupni razvoj turizma bi lahko
imeli zmerne pozitivne učinke, če gre za
oblike turizma z nizkim okoljskim vplivom
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(ekološki turizem).
Po predvidevanjih naj bi tudi sklop ukrepov
v okviru Prednostne naloge 3 za zaščito
kulturne dediščine imel pozitivne učinke, če
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Preprečiti in zmanjšati
obremenitev s hrupom

Število preseženih zakonskih mejnih
vrednosti na skupno število meritev

se dojame v širšem pomenu.
Ostali sklopi ukrepov nimajo učinkov.
Kot v prejšnjem primeru, tudi tu velja, da
sklopi ukrepov, predvideni v okviru
Prednostne naloge 1 za ohranitev biotske
raznovrstnosti, zaščito okolja pred
nevarnostmi in močnejšo teritorialno
integracijo, imajo pozitiven ali nedvomno
pozitiven učinek.
Ukrepi za razvoj turizma bi lahko imeli
zmerno negativne učinke, vendar je veliko
odvisno od tega, katera vrsta turizma se
razvije.

OSTALA
RILEVANTNA
PODROČJA
Promet in
infrastrukturna
omrežja

Zagotoviti,
da
prometni
sistemi
odgovarjajo
gospodarskim,
družbenim
in
okoljskim potrebam
družbe, tako da se
istočasno zmanjšajo
negativni vplivi na
gospodarstvo, družbo
in okolje

Spodbujati pomorski in
železniški potniški in tovorni
promet

Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem prometu

Spodbujati
hojo
uporabo kolesa.

Delež ljudi, ki hodi v službo ali se pelje s
kolesom na skupno število ljudi, ki potuje v
službo ali v šolo

oziroma

Pozitivne učinke lahko pričakujemo iz
ukrepov za izboljšanje dostopnosti in
prometnih sistemov ter za integracijo
teritorija, poleg potencialnih pozitivnih
učinkov ukrepov turističnega značaja. V
ostalih primerih ni pričakovanih učinkov.
V okviru Prednostne naloge 1 imajo lahko
sklopi ukrepov za boljšo povezanost
podeželja in urbanih območij pozitiven
učinek na določenih območjih, če so
predvidene tudi, na primer, kolesarske
steze in krajinske pešpoti.
Razvoj turizma (Prednostna naloga 2) bi
imel lahko zelo pozitivne posledice, če se
predvidi izgradnja peš con, tematskih poti
in kolesarskih stez. V ostalih primerih ni
pričakovanih učinkov.

Spodbujati omilitvene ukrepe
vzdolž avtocest;
Povečati kontrolo emisij

Število posajenih okrasnih rastlin ob
avtocestah Število ukrepov za izboljšanje
sistema za monitoring

Vsi sklopi ukrepov iz Prednostne naloge 1
bi lahko imeli pozitivne učinke. V ostalih
primerih ni pričakovanih učinkov.

Zmanjšati uporabo tal, širitev
urbanih predelov in uporabo

Delež umetnih površin na skupno površino

V okviru Prednostne naloge 1 so
predvideni nasprotujoči si sklopi ukrepov:
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neprepustnih tlakov

Ribištvo

Zmanjšati
obremenitev ribjega
staleža zaradi
ribolova

Izboljšati pogostnost in kakovost
sredstev javnega cestnega in
železniškega prevoza

Število potnikov/količina blaga v
železniškem in pomorskem prometu

Zmanjšati obremenitev ribjega
staleža zaradi ribolova

Število ribiških ladij, tonaža in moč motorja
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ohranjanje narave ima nedvomno pozitivne
učinke, medtem ko pa lahko ukrepi za
večjo dostopnost prometnih sistemov,
boljšo inegracijo med podeželjem in
urbanimi okolji ter za večjo teritorialno
integracijo povzročijo zmerno negativne
posledice.
Sklopi ukrepov v okviru Prednostne naloge
2 za večjo konkurečnost podjetij, bi lahko
imeli negativne posledice, če bi, na primer,
spodbujali mednarodno širitev podjetij
oziroma podjetniških območij. Razvoj
turizma (Prednostna naloga 2) ima lahko
pozitiven ali negativen učinek, in sicer
odvisno od tega, če gre za masovni
turizem ali ekološki/podeželski turizem. Ni
predvidenih učinkov v okviru drugih
sklopov ukrepov.
Pozitivne učinke lahko pričakujemo iz
ukrepov za izboljšanje dostopnosti in
prometnih sistemov ter za integracijo
teritorija, poleg potencialnih pozitivnih
učinkov ukrepov turističnega značaja. V
ostalih primerih ni pričakovanih učinkov.
Pričakovati je nedvomno pozitivne učinke
iz sklopa ukrepov v okviru Prednostne
naloge 1, ki skrbi za zaščito okolja pred
naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter
pred onesnaženjem.
Skupni razvoj turističnega potenciala
(Prednostna naloga 2) povzroči zmerno
negativne učinke, saj se lahko poveča
obseg športnega ribolova, predvsem pa
potrošnja ribolovnih izdelkov zaradi razvoja
turizma na obali. Povečanje
konkurenčnosti podjetij (Prednostna naloga
2) lahko povzroči zmerno negativne
posledice.
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Naravno
tveganje

Tehnološko
tveganje

Preprečiti in
obvladovati naravna
tveganja

Preprečiti in
obvladovati
tehnološko tveganje

Preprečiti in zmanjšati naravna
tveganja;
Načrtovati in opazovati
naravna tveganja

Delež ozemlja s hidrogeološkim tveganjem

Zmanjšati betoniranje rečnih
strug

Število ukrepov za betoniranja rečnih ali
potočnih strug

Okrepiti varovanje obal

Delež obale s pojavi erozije

Zmanjšati rabo vodnih virov

Delež podzemnih voda na celoto zajetih
voda

Sanirati onesnažene kraje

Delež saniranih krajev na skupno število
saniranih krajev

Preprečiti in zmanjšati
tehnološko tveganje;
Načrtovati in monitorirati
tehnološko tveganje
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Število onesnažujočih obratov;
Število obratov, ki predstavljajo tveganje
večjih nesreč

Na splošno ni pričakovanih učinkov. Izjemi
sta le sklopa ukrepov iz Prednostne naloge
1 za zaščito biotske raznovrstnosti in
trajnostno upravljanje z naravnimi viri ter
za zaščito okolja pred naravnim in
tehnološkim tveganjem ter onesnaženjem,
ki imata po predvidevanjih nedvomno
pozitivne učinke.
Na splošno ni pričakovanih učinkov. Izjemi
sta le sklopa ukrepov iz Prednostne naloge
1 za zaščito biotske raznovrstnosti in
trajnostno upravljanje z naravnimi viri ter
za zaščito okolja pred naravnim in
tehnološkim tveganjem ter onesnaženjem,
ki imata po predvidevanjih nedvomno
pozitivne učinke.
Kot zgoraj, vendar z izjemo sklopa ukrepov
iz Prednostne naloge 2 za skupni razvoj
turističnega potenciala, ki bi lahko imel
nedvomno negativne posledice.
Na splošno ni pričakovanih učinkov. Izjemi
sta le sklopa ukrepov iz Prednostne naloge
1 za zaščito biotske raznovrstnosti in
trajnostno upravljanje z naravnimi viri ter
za zaščito okolja pred naravnim in
tehnološkim tveganjem ter onesnaženjem,
ki imata po predvidevanjih nedvomno
pozitivne učinke.
Večinoma ni pričakovanih učinkov.
Pričakovati je nedvomno pozitivne učinke
iz sklopa ukrepov v okviru Prednostne
naloge 1, ki skrbi za zaščito okolja pred
naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter
pred onesnaženjem.
Isto kot zgoraj, vendar s to razliko, da bi
sklop ukrepov za povečanje
konkurenčnosti podjetij lahko povzročil
zmerno negativne posledice.
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Ker so cilji, ki jih določa program, izredno splošno zastavljeni, je težko določiti in razlikovati med
posrednimi in sinergičnimi ali kumulativnimi učinki na posamezne obravnavane elemente. Tudi vrste posegov,
navedene v operativnem programu, so podane le kot primer in na osnovi le-teh ni mogoče opraviti obsežne in
podrobne presoje. Prav iz teh razlogov, avtorji presoje v 9. poglavju, namenjenem sistemu za monitoriranje,
predlagajo, da se razpisni dokumentaciji doda vprašalnik, s katerim bi lahko pridobili več informacij o okoljski
razsežnosti projekta. Na ta način bi že na začetku bile na voljo informacije o predvidenih/izvedenih
dejavnostih s posrednim/neposrednim vplivom na okolje in o morebitnih negativnih vplivih na okoljske vidike.
Na ta način se lahko odkrijejo morebitni vplivi, ki jih v tej fazi še ni mogoče določiti.
7.3

Področje in ostali osnovni podatki o predvidenih dejavnostih in njihovem
vplivu na okolje

Izvajanje programa ima lahko negativne, pozitivne ali nevtralne učinke na okolje.
Med poglavitne možne negativne učinke spadajo onesnaženje ozračja, onesnaženje zaradi
okoljskega hrupa, onesnaženje vodnih teles, povečana pokrovnost tal, povečana potrošnja energije in vode
ter povečana proizvodnja odpadkov.
Med poglavitne pričakovane pozitivne učinke spadajo povečano varovanje biotske raznovrstnosti,
izboljšano upravljanje zavarovanih območij in naravnih virov, zmanjšano naravno in tehnološko tveganje,
zmanjšana proizvodnja odpadkov, izboljšani sistemi za ravnanje z odpadki, povečana raba obnovljivih virov
energije, povečano energetsko varčevanje ter izboljšana kakovost življenja.
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Prednostne
naloge

Operativni cilji

Možni učinki na okolje

Učinki

neposredni
1.
Okolje,
transport
in
trajnostna
teritorialna
integracija

1.1.
Varovanje
biotske
raznovrstnosti in zagotavljanje
sonaravnega upravljanja z
naravnimi danostmi

kumulativni

stalni

Povečano
varovanje
biotske
raznovrstnosti
(pozitiven učinek)

√

?

Izboljšano upravljanje z
naravnimi viri (pozitiven
učinek)

?

?

Izboljšano upravljanje z
zavarovanimi
območji
(pozitiven učinek)

?

?

Izboljšana
življenja
učinek)
1.2 Zaščititi okolje pred
naravnim
in
tehnološkim
tveganjem
ter
pred
onesnaževanjem;
povečati
uporabo
obnovljivih
virov
energije

posredni

?

kakovost
(pozitiven

?

Zmanjšano naravno in
tehnološko
tveganje
(pozitiven učinek)

?

?

Izboljšanje sistemov za
ravnanje
z
odpadki
(pozitiven učinek)

?

?
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Prednostne
naloge

Operativni cilji

Možni učinki na okolje

Učinki

neposredni
Povečana
uporaba
obnovljivih virov energije
in povečano varčevanje
z energijo (pozitiven
učinek)
Izboljšana
življenja
učinek)
1.3 Izboljšati dostopnost in
prevozne sisteme; povečati
integracijo med podeželjem in
urbanim okoljem

posredni

kumulativni

?

?

?

kakovost
(pozitiven

stalni

?

Povečano onesnaženje
ozračja

?

?

?

?

Povečan promet

?

?

?

?

Povečano onesnaženje
zaradi okoljskega hrupa

?

?

?

?

Povečana
javnih
sredstev
učinek)

uporaba
prevoznih
(pozitiven

?

?

Povečana razdrobljenost
ekosistemov

?

?
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Prednostne
naloge

Operativni cilji

Možni učinki na okolje

Priprava
orodij
za
prostorsko načrtovanje
na
čezmejnih
območjih(pozitiven
učinek)

Učinki

neposredni

posredni

?

?

?

?

?

Povečan promet
2. Konkurenčnost
in na znanju
temelječa družba

2.1 Povečati konkurenčnost
podjetij

2.2 Skupaj razvijati potenciale
v turizmu

kumulativni

stalni

začasni

potrošnja
energije in
emisije v

?

?

?

?

Povečana raba tal in
razdrobljenost
ekosistemov

?

?

?

?

Povečan promet

?

?

?

?

Povečano onesnaženje
zaradi okoljskega hrupa

?

?

?

?

Povečana
električne
povečane
ozračje
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Prednostne
naloge

Operativni cilji

Možni učinki na okolje

Učinki

neposredni
Povečano onesnaženje
vodnih teles

posredni

kumulativni

stalni

?

?

?

Povečana
vode

potrošnja

?

?

?

Povečana
odpadkov

proizvodnja

?

?

?

?

Ovrednotenje kulturne
dediščine
(pozitiven
učinek)

začasni
?

?

?

Povečan promet

?

?

?

Povečana obremenitev
ribjega staleža

?

?

?
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Prednostne
naloge

Operativni cilji

Možni učinki na okolje

Učinki

neposredni
2.3. Podpirati raziskave, razvoj
in na znanju temelječe
gospodarstvo

Ni pričakovanih občutnih
učinkov.

2.4 Izboljšati in ovrednotiti
zaposljivost prek usklajenih
sistemov
poklicnega
usposabljanja
in
visokošolskega izobraževanja
s posebno pozornostjo na
prenosu specifičnih znanj

Ni pričakovanih občutnih
učinkov.
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posredni

kumulativni

stalni
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Prednostne
naloge

Operativni cilji

Možni učinki na okolje

Učinki

neposredni
3
Družbena
integracija

posredni

kumulativni

stalni

3.1 Okrepiti komunikacijske in
izobraževalne sisteme

Ovrednotenje kulturne
dediščine
(pozitiven
učinek)

?

?

3.2 Ohraniti poznavanje in
uporabo kulturne dediščine ter
povečati kulturno izmenjavo

Ovrednotenje kulturne
dediščine
(pozitiven
učinek)

?

?

4 Tehnična pomoč
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7.4 Omilitveni ukrepi ter časovnica njihovega izvajanja
Zgornja analiza kaže, da ima program lahko v redkih primerih negativne posledice za
okolje. Lahko povzamemo, da bi do večjih negativnih posledic lahko prišlo predvsem v
povezavi z ukrepi povezanimi z naslednjimi operativnimi cilji:
Prednostni cilj 1.3: Izboljšati dostopnost in transportne sisteme; Povečati integracijo
med podeželjem in urbanim okoljem (PREDNOSTNA NALOGA 1)
Prednostni cilj 2.1: Povečati konkurenčnost podjetij (PREDNOSTNA NALOGA 2)
Prednostni cilj 2.2: Skupaj razvijati potenciale v turizmu (PREDNOSTNA NALOGA 2).
Če upoštevamo naravo programa in dejstvo, da so v okviru posameznega operativnega cilja
vedno navedeni le nekateri primeri ukrepov, ki se lahko financirajo, se poglavitni omilitveni
ukrepi, s katerim se lahko preprečijo oziroma omejijo morebitne negativne posledice,
konkretno izrazijo kot kriteriji za izbiro oziroma nagrajevanje, ki se uporabijo pri ocenjevanju in
izbiri posameznih projektov.
V zvezi s tem velja poudariti, da so v operativnem programu za vsako prednostno
nalogo določeni kriteriji za upravičenost in za podeljevanje točk projektom. Prav tako je
določeno, da lahko Nadzorni odbor te kriterije dopolni z ustreznimi kriteriji za izbiro dejavnosti.
Določbe operativnega programa predstavljajo nujen predpogoj za vse prednostne
ukrepe programa. Ukrepi so namreč upravičeni do financiranja, če so skladni s temi
določbami in načeli enakih možnosti ter zavračanja diskriminacije v vseh fazah izvajanja
projektov ter načela trajnostnega razvoja posameznih ukrepov. Slednji predpogoj bi moral že
sam po sebi zagotoviti, da se omejijo morebitne negativni učinki ukrepov na okolje. Dodatno
velja še izpostaviti dejstvo, da se na osnovi kriterijev za dodeljevanje točk v okviru Prednostne
naloge 2, dodeli več točk projektom, ki predvidevajo uporabo »čistih tehnologij«. To pa
pomeni, da imajo ti projekti prednost.
Vsekakor velja tukaj izpostaviti, da imamo še dodatne in bolj specifične kriterije za
izbiro projektov oziroma nagrajevanje, ki jih lahko upoštevamo pri ocenjevanju ukrepov. V
spodnji tabeli se poleg posameznih oeprativnih ciljev, ki bi lahko imeli negativne posledice za
okolje, navajajo tudi nekateri kriteriji, ki bi se lahko uporabili kot kriteriji za izbiro projekta ali za
določitev finanče omejitve ali nagradev prihodnjih javnih razpisih.
.
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Tabela 7-4 Omilitveni ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje morebitnih negativnih učinkov
Operativni cilj, ki
povzroča
negativen vpliv

Pričakovani učinek

Povečati
konkurenčnost
podjetij

Trajnostni cilj, za katerega se
pričakuje negativni vpliv

Zmanjšati
emisije v ozračje

Povečana
potrošnja
električne
energije in
povečane
emisije v
ozračje
Povečan
promet
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Spoštovati meje
emisij, določene
v Direktivi
96/62/ES.
Zmanjšati
emisije
onesnaževal,
odgovornih za
podnebne
spremembe, v
skladu z določili
kjotskega
protokola

Predlagani omilitveni
ukrepi

Časovnica za
izvajanja
omilitvenih
ukrepov

Osebe,
odgovorne za
izvajanje

Uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:
− Prevzem priznanih
okoljskih ali
kakovostnih sistemov
v podjetju
− Priprava študij za
inovacijske postopke
ali izdelke , pridobljeni
certifikati za kakovost
ali okoljski certifikati
− Podpora podjetjem,
ki v proizvodnih
procesih uporabljajo
obnovljive vire
energije
− Prevzem najboljših
razpoložljivih
tehnologij (BAT)

Nadzorni
Faza
odbor: Osebe,
ocenjevanja
odgovorne za
projektov, da se
vrednotenje in
prepreči učinek
izbiro projektov
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Povečana
pokrovnost tal
in
razdrobljenost
ekosistemov
ter pospešeno
spreminjanje
najboljših
kmetijskih
zemljišč v
nekmetijske
namene

Skupaj razvijati
potenciale v
turizmu

Povečana
obremenitev
ribjega staleža
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Povečati
zaščitene
površine ter
varovati in
ohranjati
najboljša
kmetijska
zemljišča

Zmanjšati
obremenitev
ribjega staleža
zaradi ribolova

Uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:
− Okrepiti teritorialno
integracijo znotraj
zavarovanih
naravnih območij
− Sodelovanje med
podjetji z namenom
sonaravnega
izkoriščanja
zaščitenih naravnih
območij

Nadzorni
Faza
odbor: Osebe,
ocenjevanja
odgovorne za
projektov, da se
vrednotenje in
prepreči učinek
izbiro projektov

Uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:

Faza
ocenjevanja
projektov, da se
prepreči učinek

− Podpora ukrepom,
ki so v skladu s
kulturnimi in
krajinskimi
značilnostmi danih
območij.
− Ukrepi, ki
spoštujejo
regeneracijsko

Nadzorni
odbor: Osebe,
odgovorne za
vrednotenje in
izbiro projektov
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naravnih virov

Povečan
promet
Povečano
onesnaženje
zaradi
okoljskega
hrupa

Zmanjšati
emisije v ozračje

Zmanjšati
emisije
onesnaževal,
odgovornih za
podnebne
spremembe, v
skladu z določili
kjotskega
protokola

Povečati
zaščitene
površine
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Uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:
Faza
ocenjevanja
− Prevzem priznanih projektov, da se
prepreči učinek
okoljskih ali
kakovostnih sistemov
ter okoljskih
certifikatov

Uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:
− Okrepiti teritorialno
integracijo znotraj
zavarovanih
naravnih območij

Faza
ocenjevanja
projektov, da se
prepreči učinek

Nadzorni
odbor: Osebe,
odgovorne za
vrednotenje in
izbiro projektov

Nadzorni
odbor: Osebe,
odgovorne za
vrednotenje in
izbiro projektov
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− Ukrepi, ki
prispevajo k dvigu
ozaveščenosti o
okoljskih
vprašanjih, k
izobraževanju in
izpopolnjevanju na
področju varovanja
kulturne dediščine
in okolja.
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Preprečiti in
zmanjšati
obremenitev s
hrupom

uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:

Spodbujati
ukrepe za
preprečevanje in
varnost na
cestah

− Ukrepi za
spodbujanje uporabe
sredstev javnega
prevoza oziroma
drugih prevoznih
sredstev brez motorja

Nadzorni
Faza
odbor: Osebe,
ocenjevanja
odgovorne za
projektov, da se
vrednotenje in
prepreči učinek
izbiro projektov
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Izboljšati
dostopnost in
transportne
sisteme; Povečati
integracijo med
podeželjem in
urbanim okoljem

Povečana
potrošnja vode
in
onesnaževanje
vodnih teles

Zmanjšati
potrošnjo vode,
količino
odpadnih voda
in vzpostaviti
hidrološko
ravnovesje

Povečan
promet in
posledično
povečano
onesnaženje
ozračja

Zmanjšati
emisije
onesnaževal,
odgovornih za
podnebne
spremembe, v
skladu z določili
kjotskega
protokola
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uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:

Nadzorni
Faza
odbor: Osebe,
ocenjevanja
odgovorne za
projektov, da se
vrednotenje in
prepreči učinek
izbiro projektov
− Ukrepi, ki prispevajo
k varčevanju in
ponovni uporabi vode
Uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:
− Ukrepi za
spodbujanje uporabe
sredstev javnega
prevoza oziroma
drugih prevoznih
sredstev brez motorja
− Ukrepi, ki
predvidevajo različne
oblike transporta ter
ustrezna
infrastruktura, s katero
se omejuje
proizvodnja in prenos
hrupa.

Nadzorni
Faza
odbor: Osebe,
ocenjevanja
odgovorne za
projektov, da se
vrednotenje in
prepreči učinek
izbiro projektov

245

7 – Analiza večjih učinkov na okolje in omilitvenih ukrepov

Povečana
razdrobljenost
ekosistemov

Možni
negativni
učinki na rabo
in neprepustno
tlakovanje tal.
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Povečati/ustvariti
ekološke
koridorje

Zmanjšati
uporabo tal,
širitev urbanih
predelov in
uporabo
neprepustnih
tlakov

Uvesti je treba kriterije
za izbiro oziroma
nagrajevanje z
upoštevanjem
naslednjih vidikov:
- Ukrepi, s katerimi se
spodbuja razvoj
podzemnih
multimodalnih
platform, da bi se
ohranila tla.
− Ukrepi, s katerimi se
omejuje pokrivanje tal
z umetnimi površinami
ter se zagotavlja
neprekinjenost
umetnih površin
− Ukrepi za
preprečevanje
betoniranja rečnih ali
potočnih strug.

Nadzorni
Faza
odbor: Osebe,
ocenjevanja
odgovorne za
projektov, da se
vrednotenje in
prepreči učinek
izbiro projektov
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8 ALTERNATIVE PREDVIDENIM DEJAVNOSTIM
Strateške odločitve programa so rezultat obsežnih razprav med državama
partnericama. Strategija se je izdelala na osnovi SWOT analize in kaže, da je v skladu s
potrebami programskega območja. Predvidene dejavnosti so se določile na osnovi skupnega
pregleda Splošnih pravil in Strateških smernic Skupnosti za kohezijsko politiko v obdobju
2007-13. Pri izbiranju alternativ smo morali upoštevati referenčni programski okvir na
skupnostni, nacionalni (nacionalni strateški okvirji) in deželni ravni (deželni strateški osnutki,
kjer obstajajo). Prispevek (institucionalnega, gospodarskega, socialnega in okoljskega)
partnerstva bo pripravljavcu programa pomagal pri preverjanju odločitev in morebitnih opcij
ter kot priložnost za izbiro dodatnih alternativ, predlogov in mnenj.
Mnoge okoljske kritične točke, predstavljene v tem poročilu (5. poglavje), ne veljajo
samo na lokalni ravni , temveč tudi na evropski in včasih tudi svetovni ravni. Program
teritorialnega sodelovanja ponavadi zasleduje veliko ciljev, ki niso le okoljske narave. Če k
temu dodamo še dejstvo, da so finančna sredstva za programe omejena, je jasno, da sam po
sebi program ne more rešiti obsežnih okoljskih problemov, kot so kakovost zraka,
hidrogeološko tveganje in izguba biotske raznovrstnosti. Program bo pripravil ustrezne
spremljajoče dejavnosti in tako spodbudil napore, da se najdejo rešitve za splošne težave. Če
se torej program ne izvede (opcija nič), verjetno ne bo priložnosti, da se razvijejo nove skupne
ideje, da se rešijo okoljske težave in se zmanjšajo oziroma odpravijo kritične točke v
dolgoročnem pogledu.
Z analizo vplivov (prim. 7. poglavje) smo ugotovili, da imamo zelo majhen odstotek
dejavnosti s potencialno negativnim vplivom ter očitno prevlado vplivov s potencialno
pozitivnim oziroma nevtralnim vplivom. Nekatere dejavnosti so nevtralne, vendar ne toliko
zaradi neprimernih odločitev glede trajnosti, temveč zaradi same narave programa, ki se
ukvarja z mnogimi sektorji in se torej osredotoča izključno na spremljajoče ukrepe za trajnost.
Ti ukrepi pa ne morejo spremeniti netrajnostnih trendov, če jih ne vodijo jasne javne sektorske
politike.
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9 MONITORING
Sistem monitoringa je zasnovan na dveh stopnjah. Najprej se dajo navodila za
vzpostavitev sistema za monitoring temeljnih spremenljivk (monitoring konteksta), da bi se
tako izboljšali in poenotili obstoječi sistemi za zbiranje okoljskih podatkov na programskem
območju.
Na drugi stopnji pa se zbirajo podatki za serijo kazalecev »okoljske učinkovitosti«, ki
kažejo na okoljski pomen projekta ter kvalitativne in kvantitativne posledice za različne
okoljske vidike (tla, zrak, vodni in energetski viri, odpadki itd). Podatke za drugo serijo
kazalecev morajo na projektni ravni zbrati končni upravičenci, tako da izpolnijo ustrezen
obrazec, ki naj bi se že priložil k razpisni dokumentaciji za javna naročila, pri katerih so
okoljska vprašanja med kriteriji za izbiro projektov (prim. spodaj).
Prva stopnja:
Da bi bolje dojeli kontekst, katerem se program izvaja, predlagamo serijo kazalnikov,
povezanih s spremenljivkami, ki so se preučevale pri opisu stanja okolja. Na ta način bi lahko
izboljšali in uskladili obstoječe sisteme za zbiranje okoljskih podatkov na programskem
območju, predvsem v luči težav, s katerimi so se avtorji poročila soočali pri opisu stanja okolja
na programskem območju.
Pri zbiranju okoljskih podatkov na programskem območju smo se morali soočiti s
številnimi težavami, ki pa jih je treba nujno rešiti, da bi lahko izvajali monitoring učinkov
programa na okoljsko stanje.
Razpoložljivost okoljskih podatkov predstavlja prvo izmed težav. Na primer:
−

Za razliko od Italije, v Sloveniji ni spletno ali neposredno dostopne podatkovne
baze o hidrogeoloških tveganjih;

−

Za razliko od Slovenije, v Italiji ni spletno ali neposredno dostopne evidence o
proizvodnji odpadne embalaže.

Drugo omejitev predstavlja razpoložljivost okoljskih podatkov v ustreznem
teritorialnem razmerju (NUTS 3) za obe strani, torej italijansko in slovensko. Na primer:
−

Podatki o določenih emisijah v ozračje so na voljo na pokrajinski ravni za
italijanska ozemlja in občinski ravni za slovenske statistične regije ;

−

Podatki o določenih emisijah toplogrednih plinov v ozračje so na voljo na
pokrajinski ravni za italijanska ozemlja in nacionalni ravni za Slovenijo ;

−

Podatki o energetiki so na voljo na deželni ravni za italijanska ozemlja in
nacionalni ravni za Slovenijo;
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−

Podatkovne zbirke na osnovi kazalnikov CSI, ki so dostopne na spletni strani
Evropske agencije za okolje, večinoma vsebujejo podatke na nacionalni ravni;

−

V Italiji imajo pristojnost za načrtovanje vodnih virov in storitev (prebivalci,
priključeni na kanalizacijsko omrežje) optimalna teritorialna območja, katerih
krajevne pristojnosti se določajo na osnovi hidrogeoloških in ne upravnih meja.
Podatki, ki jih zbirajo ta optimalna teritorialna območja, veljajo za območja, ki
zajemajo več pokrajin in delov pokrajin.

Podatki, ki jih zbirajo ta optimalna teritorialna območja, veljajo za območja, ki
zajemajo več pokrajin in delov pokrajin. Iz tega sledi, da so podatki primerljivi po prostorskem
obsegu, vendar so časovno nesorazmerni. Na splošno velja, da so slovenski podatki bolj
sveži. To velja, na primer, za podatke o vodah.
Dodatno težavo pa predstavlja razlika v poimenovanjih: od različnih sistemov za
zbiranje podatkov do različnih merskih enot za isti kazalnik. Na primer:
−

Pri evidenci o deležu recikliranih komunalnih odpadkov se v Italiji podatki
nanašajo na količino ločeno zbranih odpadkov, medtem ko se podatki za
slovenske statistične regije nanašajo na odstotek komunalnih odpadkov, ki se
dejansko reciklira.

−

Pri ocenjevanju kakovosti podzemnih voda se v Venetu zbirajo kvantitativni in
kvalitativni podatki (indeks SAAS -– okoljska kakovost podzemnih voda), v drugih
italijanskih deželah in v slovenskih statističnih regijah pa se pri ocenjevanju
upošteva le kemijska kakovost vode (indeks SCAS – kemijska kakovost
podzemnih voda v deželah Emilia Romagna in Furlanija Julijska krajina, kemijsko
stanje v slovenskih statističnih regijah).

−

Pri podatkih o emisijah dušikovih oksidov se italijanski pokrajinski podatki
nanašajo na skupek dušikovega monoksida in dioksida, medtem ko se slovenske
vrednosti nanašajo samo na dioksid.

−

Pri podatkih o emisijah žveplovih oksidov se italijanski pokrajinski podatki
nanašajo na skupek žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, medtem ko se
slovenske vrednosti nanašajo samo na žveplov dioksid.

Treba bo ustrezno obdelati informacije, ki se bodo zbrale iz takšnega sistema za
monitoring okolja, da se premislijo učinki izvajanja programa. Znano je namreč, da lahko
monitoring na osnovi uradnih podatkov, ki so jih zbrali nacionalni statistični uradi oziroma
deželne/ministrske agencije za varstvo okolja (torej vsekakor zanesljivih podatkov), lahko
oblikuje informacije o splošnih trendih, ki pa se ne nanašajo na program in njegove neto
učinke, temveč na splošni kontekst, v katerem deluje program, in ki ga sooblikuje vrsta
dejavnikov in dejavnosti. Slednjih pa javni organi odločanja večinoma ne morejo nadzorovati
ali obvladovati. Sistem je bil zasnovan zato, da lahko organizacija, ki jo je Organ upravljanja
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izbral za izvajanje okoljskega monitoringa, določi osnovno vrednost za referenčno leto
začetka programa, torej 2007, ko bodo na voljo vsi podatki za to leto (verjetno v letu 2008);
redno obnovi podatke na osnovi vmesne ocene v letu 2010 in ponovnega pregleda v letu
2012; opravi končni pregled za zaključno leto programa, torej po letu 2014.
Za lažje osveževanje kazalnikov konteksta k temu poročilu prilagamo v Prilogi 1
tabelo, v kateri je za vsak potencialno koristen kazalnik navedena teritorialna raven, za katero
je podan, in vir podatka. Poleg tega pa so še označeni kazalniki, ki iz enega ali drugega
razloga (ni razpoložljivih podatkov, neustrezna teritorialna raven, ipd) se niso neposredno
uporabili za zbirko kazalnikov CSI. Svetlo siva in temno siva barva označujeta manjše
oziroma večje težave pri pridobivanju podatkov za posamezni kazalnik.
Druga stopnja:
Direktiva o strateški okoljski presoji zahteva, da se določijo ustrezni kazalniki, s
katerimi je mogoče nadzorovati okoljske učinke izvajanja programa. Direktiva in smernice
Komisije svetujejo, da se v primerih, kjer že obstaja sistem monitoringa, skušajo uporabiti isti
podatki za ocenjevanje okoljskih vidikov, da se sistemi ne bi podvajali. To je primer
programov, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov. Skupna pravila izvajanja kohezijske
politike v obdobju 2007-13 namreč predvidevajo, da se programi opremijo s sistemom za
monitoriranje pod vodstvom Organa upravljanja. Sistem pa se mora – kot je znano –
osredotočati na finančne in fizične kazalnike. Evropska komisija je v delovnem dokumentu št.
2: Splošne smernice za metode ocenjevanja: Kazalniki za monitoring in presojo, določil nekaj
ključnih kazalnikov, ki so se tudi ustrezno uporabili v sistemu za monitoriranje programa.
Glede neposredno okoljskih ukrepov (Prednostna naloga 1) ima sistem za monitoriranje
programa že ustrezne kazalnike za opis sprememb v okoljskih elementih, tako z vidika fizičnih
sprememb kot z vidika rezultatov in učinkov. Situacija pa je različna v primeru drugih
prednostnih nalog, saj sistem za monitoriranje programa ne zajame neposredno okoljskih
vplivov. Težava pri zbiranju neto učinkov okoljskih ali drugačnih programov je v tem, da je
treba podatke zbirati na projektni ravni in jih šele naknadno hierarhično porazdeliti po
skupinah ter po ukrepih in prednostnih nalogah. Težava je toliko večja v primeru okoljskih
elementov, za katere so, po njihovi naravi, potrebni ustrezni instrumenti in sistemi za
odkrivanje. Ne smemo podcenjevati težav, ki lahko nastanejo v primeru vseobsegajočih
sistemov za monitoriranje okolja, za katere so odgovorni končni upravičenci. Preveriti je treba
stroške in koristi ter končne rezultate oziroma zanesljivost podatkov, ki so jih vnesli
upravičenci.
Zaradi vsega tega se predlaga sistem za monitoriranje okolja, ki delno temelji na
kazalnikih, ki jih je predlagala Komisija v omenjenem Delovnem dokumentu 2, kot dopolnilo k
okoljskim vidikom na projektni ravni, ki jih mora v ustrezen vprašalnik vnesti končni
upravičenec. Vprašalnik ne obravnava le okoljskih vidikov v ozkem smislu (zrak, voda, tla),
temveč tudi druge dejavnike, kot so odpadki in energija, ki vplivajo na neposredno okoljske
vidike. Vprašalnik sestavljata dve ravni: kvalitativna in kvantitativna. Namen prve ravni
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(kvalitativne) je zajeti vidik programa, ki bi sicer ušel nadzoru. Gre za zbiranje podatkov o
okoljski razsežnosti projekta, in sicer številu opravljenih dejavnosti, ki neposredno ali
posredno zadevajo okolje ter o potencialnih negativnih vplivih na posamezne vidike.
Prijaviteljem se lahko naloži obveznost zbiranja teh podatkov že v fazi izbiranja in je lahko
kriterij za nagrajevanje oziroma uporabo rezerv za financiranje trajnosti. Druga možnost bi
bila slediti praksi, ki so jo določene regije že uveljavile v obdobju 2000-2006, in sicer poveriti
to nalogo pristojnim okoljskim organom programa.
Glede kvalitativnih vidikov pa bi se podatki za zbirko kazalnikov morali začeti zbirati
že v fazi izbiranja projektov, in sicer kot del dokumentacija, ki jo morajo predati skupaj z vlogo
za sofinanciranje. Pri vnosu podatkov, ki ga vsekakor morajo opraviti končni upravičenci, je
treba navesti predvidene vrednosti (na osnovi podatkov iz projekta) in končno vrednost, ki se
vpiše ob zaključku projekta, ko so znani konkretni podatki o dejanski situaciji. Prijavitelji
izpolnijo samo tiste razrede kazalnikov, ki zadevajo dejavnosti v okviru projekta. Lahko se tudi
predvidijo različne kategorije projektov, kot na primer izobraževalni tečaji, študije, raziskave
ipd, pri katerih ni nobenega izkoriščanja naravnih virov in se lahko ta postopek kar preskoči.
S takšnim vprašalnikom, ki bo enak za vse projekte, se bo lahko monitoriral napredek
programa z vidika fizičnih sprememb v okolju (kvalitativni vprašalnik) in še zlasti učinkov
izvajanja projektov (kvantitativni vprašalnik).
Kazaleci okoljske učinkovitosti na projektni ravni – kvalitativna raven
Ali ima projekt pozitiven okoljski pomen? Da/Ne
Če da, navedite vrsto (na primer: sprejem okoljskih certifikatov, okolju
prijaznih proizvodnih sistemov oziroma procesov, študije in raziskave o
okoljskih vprašanjih, zmanjšanje porabe, diverzifikacija virov energije,
usposabljanja o okoljskih vprašanjih, itd).

Ali ima projekt potencialno negativne vplive na okolje? Da/Ne
Če da, navedite na kratko katere (povečan promet vozil, povečana
poraba virov: voda, energija, tla, povečane emisije v ozračje, povečana
proizvodnja odpadkov).
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Kazaleci okoljske učinkovitosti na projektni ravni – kvantitativna raven
Razredi
kazalecev
Tla

Energija

Vodni viri

Okoljski kazaleci

Merska enota

Sanirana/pridobljena voda
Zazidana površina
Poraba električne energije
(skupaj)
Poraba energije iz
obnovljivih virov
Proizvodnja električne
energije

m2
m2

kWh/leto
kWh/leto

Poraba goriva (skupaj)

m3/leto

Proizvodnja biogoriv

m3/leto

Poraba vode (skupaj)

m3/leto

Privarčevana voda

m3/leto

Odpadki

Krajina

Zdravje ljudi
Kulturna
dediščina

m3/leto
t/leto

Emisije SOx

t/leto

Emisije NOx

t/leto

Emisije delcev
Proizvedeni
(skupaj)

Končna
vrednost

kWh/leto

Recikliranje tekočih
odpadkov
Emisije CO2
Zrak in
klimatske
spremembe

Predvidena
vrednost

t/leto
odpadki

od tega
Uporaba in poraba
recikliranih snovi
Varovana in ohranjena
kulturna krajina in njene
funkcije
Varovana in ohranjena
najboljša kmetijska
zemljišča
Naselja, priskrbljena z
zdravo pitno vodo
Prebivalci, priskrbljeni s
pitno vodo
Ohranjena
kulturna
dediščina

t/leto
Posebni
odpadki
Ločeni
odpadki

t/leto
t/leto
t/leto

Število ukrepov
Število ukrepov

število naselij
Število prebivalcev
Število enot ohranjene
kutlurne dediščine
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10 PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE PROGRAMA
V zvezi s sistemom za izvajanje ukrepov (javna naročila) predlagamo naslednje:
−

Pripraviti je treba mehanizme za izbiro tistih ukrepov, ki upoštevajo trajnostne
vidike. Pri izbiri projektov se je treba usmeriti na predloge, ki kažejo večjo
pozornost do okoljskih vprašanj. Lahko se predvidijo kriteriji za nagrajevanje
okoljske ozaveščenosti oziroma pripravijo rezerve za financiranje projektov, v
katerih so predvideni posebni ukrepi v smeri trajnosti (na primer: pridobitev
okoljskega certifikata, prilagoditev k najboljšim obstoječim tehnologijam, uvedba
čistih proizvodnih postopkov, prestrukturiranje proizvodnje, sanacija uničenih
območij, itd). Predlagamo, da bi se ti vidiki v večji meri upoštevali pri Prednostni
nalogi 2 »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba« ter pri Prednostni nalogi
3 »Družbena integracija«, saj je Prednostna naloga 1 »Okolje in trajnostna
integracija okolja« že neposredno usmerjena v okolje.

V zvezi s sistemom upravljanja in monitoringa svetujemo naslednje:
−

Sistem monitoringa je že v začetni fazi treba organizirati v skladu z dvojno
strukturo, predstavljeno v 9. poglavju. V zvezi z monitoringom konteksta
priporočamo, da se določi ustrezni organ / subjekt, ki bo skrbel za zbiranje
okoljskih podatkov v skladu s časovnico, navedeno v ustreznem poglavju tega
poročila. V zvezi z monitoringom na projektni ravni svetujemo, da se že v fazi
razpisa vključijo tudi podatki o okoljski učinkovitosti, tako da so lahko predvsem
kvantitativni podatki vodilo pri izbiri projektov s pozornostjo na trajnosti.

−

Treba je zagotoviti, da so v skupini, odgovorni za izbiro projektov prisotni tudi
strokovnjaki za okoljska vprašanja, da lahko pravilno ocenijo in dojamejo ter
ovrednotijo vidik trajnosti.

−

Pristojne okoljske organe je treba vključiti v posamezne faze izbire in izvajanja
ukrepov v okviru programa: Priprava razpisov (predvsem preverjanje pravilnega
izvajanja sistemov nagrajevanja), izbira ukrepov (po oceni kazalecev okoljske
učinkovitosti, ki jih predstavi predlagatelj), ocena kvalitativnih vidikov projekta na
osnovi izpolnjenega vprašalnika (prim. 9. poglavje). Takšen način dela, ki so ga v
obdobju 2000-2006 že uporabljali določeni upravni organi velja utrditi in razširiti
na vse partnerje.
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PRILOGA 1 – ANAGRAFIJA POSTAJ MONITORIRANJA GLEDE KONCENTRACIJE
PM10 IN OZONA V ZRAK
EoI
station
code
SI0003A
SI0034A

Station name
Ljubljana Bezigrad
Nova Gorica

network
code
SI002A
SI002A

IT0187A

CORSO ISONZO 803803

IT088A

IT0444A

IT214A

IT0757A

MESTRE
CIRCONVALLAZIONE
502710
VENEZIA SACCA FISOLA
502717
S.A.P.I.R. 803915

IT072A

IT0760A
IT0873A
IT0895A

MANZONI 603003
PIAZZA GOLDONI 603203
ZALAMELLA 803921

IT105A
IT130A
IT072A

IT0963A

PARCO BISSUOLA 502701

IT214A

IT0993A

VIA MILANO 502410

IT088A

IT1024A

S.GIOVANNI 803809

IT072A

IT1032A
IT1090A

V.LE CERAMICHE 803917
VIA CARPINETO 603207

IT130A
IT129A

IT0448A

IT214A

IT1099A

PORDENONE CENTRO
609303

IT129A

IT1112A

PORCIA 609305

IT129A

network name
National Basic Monitoring Network
National Basic Monitoring Network

latitude
46,0658
45,9558

longitude
14,5175
13,6569

elevation
(meters
a.s.l.)
298
100

PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF FERRARA
RETE DEL DIPARTIMENTO
ARPAV DI VENEZIA

44,8425

11,61278

0

Traffic

urban

803803

city
LJUBLJANA
NOVA
GORICA
38008

45,4975

12,23722

1

Traffic

urban

502710

27042

RETE DEL DIPARTIMENTO
ARPAV DI VENEZIA
PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF RAVENNA
UDINE URBAN NETWORK
TRIESTE URBAN NETWORK
PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF RAVENNA
RETE DEL DIPARTIMENTO
ARPAV DI VENEZIA
PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF FERRARA
PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF RAVENNA
TRIESTE URBAN NETWORK
Rete Provinciale di Rilevamento
dell'Inquinamento Atmosferico
TRIESTE
Rete Provinciale di Rilevamento
dell'Inquinamento Atmosferico
PORDENONE
Rete Provinciale di Rilevamento

45,42944

12,31389

1

Background

urban

502717

27042

44,44417

12,25111

1

Industrial

suburban

803915

39014

46,05861
45,64945
44,42639

13,23722
13,77806
12,18556

100
5
3

Traffic
Traffic
Traffic

urban
urban
urban

603003
603203
803921

30129
32006
39014

45,49917

12,26222

1

Background

urban

502701

27042

44,84195

11,63611

0

Traffic

urban

803809

38008

44,28861

11,88806

37

Traffic

urban

803917

39010

45,62417

13,78806

50

Industrial

suburban

603207
603207

32006

50

Industrial

suburban
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13,78806
45,62417

station
type
Background
Background

area
type
urban
suburban

local
code
E21
E25

32006

45,95667

12,61889

29

Industrial

suburban

609305

93032

45,95667

12,61889

29

Industrial

suburban

609305

93032
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IT1137A
IT1141A

IT130A
IT072A

IT1179A

PIAZZA LIBERTA 603208
NUOVA ROCCA
BRANCALEONE 803910
GHERARDI 803805

IT1204A

VIA CAORLE 803920

IT072A

IT1215A

IT143A

IT1216A

ROVIGO - CENTRO
502901
LUCINICO 603101

IT1305A
IT1475A
IT1476A
IT1477A
IT1587A

OCPVOPO URBAN 603004
PITACCO 603209
VIA SVEVO 603210
MUGGIA 603211
Gorizia 603105

IT105A
IT130A
IT130A
IT130A
IT138A

IT088A

IT138A

dell'Inquinamento Atmosferico
PORDENONE
TRIESTE URBAN NETWORK
PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF RAVENNA
PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF FERRARA
PROVINCIAL MONITORING
NETWORK OF RAVENNA
RETE DEL DIPARTIMENTO
ARPAV DI ROVIGO
Rete provinciale di Rilevamento
Inquinamento Atmosferico Provincia di Gorizia
UDINE URBAN NETWORK
TRIESTE URBAN NETWORK
TRIESTE URBAN NETWORK
TRIESTE URBAN NETWORK
Rete provinciale di Rilevamento
Inquinamento Atmosferico Provincia di Gorizia

45,65833
44,42083

13,77306
12,20556

2
3

Traffic
Traffic

urban
urban

603208
803910

32006
39014

44,83972

11,96111

0

Background

rural

803805

38010

44,42083

12,20556

2

Traffic

urban

803920

39014

45,07472

11,78333

7

Traffic

urban

502901

29041

45,91722

13,57222

84

Background

suburban

603101

31007

46,07028
45,625
45,63111
45,60556
45,80944

13,24722
13,78139
13,78167
13,76972
13,52972

100
27
0
0
50

Traffic
Industrial
Industrial
Industrial
Traffic

urban
urban
urban
urban
urban

603004
603209
603210
603211
603105

30129
32006
32006
32003
31007

*Ne deluje več od 1. januarja 2004.

Vir : Environmental European Agency
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PRILOGA 2: STATISTIČNI PODATKI
Varovana območja in obalna erozija

Podatki EEA, ki jih je obdelala družba GRETA Associati, 2000

Biotopi in mokrišča mednarodnega pomena

Vir: Podatki EEA; obdelava družba GRETA Associati, 2000
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Število zgradb na kvadratni kilometer

ŠTEVILO
STAVB

POVRŠINA
(km2)

Število
stavb
/km2

Benetke

157.777

2.442,49

64,6

Padova

197.114

2.130,00

92,5

Rovigo

69.035

1.817,77

38,0

Videm

163.690

4.872,57

33,6

Gorica

30.038

463,00

64,9

Trst

34.078

211,86

160,9

Ferrara

82.469

2.644,43

31,2

Ravenna

87.291

1.851,57

47,1

Gorenjska

85.113

2.136,59

39,8

Goriška

44.059

2.324,70

19,0

Obalno-kraška

34.101

1.044,44

32,6

984.765

21.939,42

44,9

197.833

2.462,85

80,3
39,6

Programsko območje
Območja na podlagi klavzule fleksibilnosti
Treviso
Pordenone

89.614

2.260,61

Notranjsko-kraška

89.143

1.456,33

61,2

Osrednjeslovenska
Skupaj
območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti
Skupaj programska (vključno z območji na
podlagi klavzule fleksibilnosti)
Skupaj območja v ITA v programskem območju
Skupaj območja v SLO v programskem
območju
Skupaj
pokrajine
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti v ITA
Skupaj
območja
na
podlagi
klavzule
fleksibilnosti v SLO

34.290

2.554,96

13,4

410.879

8.734,75

47,0

1.395.644

30.674,17

45,5

821.492

16.433,69

50,0

163.273

5.505,73

29,7

287.447

4.723,46

60,9

123.432

4.011,29

30,8

Skupaj programska in območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti v ITA

1.108.939

21.157,15

52,4

Skupaj programska in območja na podlagi
klavzule fleksibilnosti v SLO

286.705

9.517,02

30,1

2.218.792

61.492,60

36,1

12.774.131

302.081,09

42,3

463.029

20.280,78

22,8

Severovzhod (Veneto, Furlanija, Tridentinska,
Emilia Romagna)
Italija
Slovenija

Vir: Istat, 2001, SIURS, 2002
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Diagram znižanja tal zaradi usedanja

Vir: ARPA Emilia Romagna

Vodna telesa površinskih voda Republike Slovenije
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Vodna telesa površinskih voda R Slovenije

Vodna telesa obalnega morja Republike Slovenije
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PRILOGA 3 – KAZALNIKI KONTEKSTA ZA OKOLJSKI
MONITORING
V tej prilogi je predstavljena zbirka okoljskih kazalnikov, ki se bodo lahko uporabili za
monitoring konteksta (prim. 9. poglavje - Monitoring).
Na shemi sta za vsako področje prikazana teritorialna raven, za katero je kazalnik na
voljo in referenčni vir. Poleg tega pa so še označeni kazalniki, ki iz enega ali drugega razloga
(ni razpoložljivih podatkov, neustrezna teritorialna raven, ipd) niso neposredno uporabni pri
opisu stanja okolja na programskem območju. Svetlo siva in temno siva barva označujeta
manjše oziroma večje težave pri pridobivanju podatkov za posamezni kazalnik.
Temno siva: Podatki niso na voljo na ravni NUTS 3 za obe državi
ali pa so podatki začasno ali dokončno nedostopni.
Svetlo siva: Razpoložljivi podatki veljajo za različne teritorialne
ravni (npr. raven NUTS 3 za italijanska območja in raven NUTS 0
za slovenska območja) ali pa so podatki na ravni NUTS 3 na voljo
za eno državo, za drugo pa jih sploh ni (prim. CSI 022).
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TEMA

CSI

NAZIV
KAZALCA

PODATKI

DRŽAVA

VIR

Onesna
ženost
zraka in
izginjanj
e ozona

1

Emisije
snovi,
ki
povzročajo
zakisovanje
(NOx, SOx,
NH3)

Emisije snovi, ki
povzročajo
zakisovanje (NOx, SOx, NH3)

IT

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/Inventario_
delle_Emissioni_in_Atmosfera_(CORINAIR-IPCC)/

SI

NUTS* /
NA VOLJO
NA
OZEMLJU
0, 3

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-04-001/EN/KSDK-04-001-EN.PDF (str. 140)

0

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=718

0

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-04-001/EN/KSDK-04-001-EN.PDF (str. 140)

0

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=718

0

LETO

19902001

19902001
19902002
19902001
19902002

2

3

Emisije
predhodniko
v ozona
(CO,
NMVOCs,
NOx, CH4))

Emisije

Sprememba v emisijah snovi, ki
povzročajo zakisovanje od leta
1990 v primerjavi s cilji direktive o
nacionalnih zgornjih mejah emisij
(NECD 2010) v %
Emisije predhodnikov ozona
(CO, NMVOCs, NOx, CH4))

Sprememba
v
emisijah
predhodnikov
ozona
(samo
NMVOC in NOx) med leti 1990 in
2002
v primerjavi s cilji NECD 2010 (v %)
Emisije primarnih delcev in
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IT, SI

IT

Razpoložljivost podatkov o emisijah SO2 in NO2 na občinski ravni
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041001122413/
guide_summary_plus_public

0

19902010

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/Inventario_
delle_Emissioni_in_Atmosfera_(CORINAIR-IPCC)/

0, 3

19902001

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=620

0

SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=620

0

IT,SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041001123013/guid
e_summary_plus_public

0

IT

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/Inventario_

3

19802001
19802001
19902010

1995/20
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primarnih
delcev in
predhodniko
v
sekundarnih
delcev

4

5

6

Biotska
raznovrs
tnost

7

-

Preseganje
mejnih
vrednosti za
kakovost
zraka
v
urbanih
okoljih
Izpostavljen
ost
ekosistemov
zakisovanju,
evtrofikaciji
in ozonu

Proizvodnja
in
poraba
snovi,
ki
uničujejo
ozonsko
plast
Ogrožene in
zaščitene
vrste
(rastlinske
in živalske)
Lagune in

predhodnikov sekundarnih delcev

delle_Emissioni_in_Atmosfera_(CORINAIR-IPCC)/

00

http://themes.eea.europa.eu/Specific_media/air/indicators/particulates,2003/
ap5c_emiss_PM_FnlDrft_2003.pdf#search=%22CLRTAP%2FEMEP%20partic
ulates%22

0

SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/viewdata/viewpvt.asp

0

Preseganje PM10 v dnevih

IT,SI

Preseganje mejnih vrednosti ozona
v dnevih

IT,SI

http://airclimate.eionet.europa.eu/databases/airbase/aqmaps/pm10_exc_days_2004.
pdf
http://airclimate.eionet.europa.eu/databases/airbase/aqmaps/ozone_exc_days_2004.
pdf

Zemljevid,
evropska
raven
Zemljevid,
evropska
raven

Izpostavljenost
nad
ciljnimi
vrednostmi AOT40 za rastlinstvo ob
podeželskih ozonskih postajah
Preseganje kritičnih obremenitev za
evtrofikacijo v Evropi

IT,SI

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1404

IT,SI

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1286

Preseganje kritičnih obremenitev
zakisovanja v Evropi

IT,SI

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1287

Poškodbe ekosistema na državni
ravni zaradi evtrofikacije
Poškodbe ekosistema na državni
ravni zaradi zakisovanja
Kvalitativni
prikaz
trendov
v
vrednostih AOT40 (maj-julij) na
podeželskih postajah
Proizvodnja in poraba snovi, ki
uničujejo ozonsko plast
Uvoz snovi, ki uničujejo ozonsko
plast

IT,SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131526/IAss
essment1116513959574/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131526/IAss
essment1116513959574/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131526/IAss
essment1116513959574/view_content

Zemljevid,
evropska
raven
Zemljevid,
evropska
raven
Zemljevid,
evropska
raven
0

IT,SI
IT,SI

20002001

0
Zemljevid,
evropska
raven
0

20002002
2004
2004

2002
2000
2000
20002010
20002010
19962002

IT, SI

http://ozone.unep.org/Data_Access/#notes

SI

http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?poglavje=32&leto=2004&jezik=
en

0

Število ogroženih vrst
Število zaščitenih vrst

IT, SI
IT, SI

http://eunis.eea.europa.eu/combined-search.jsp
http://eunis.eea.europa.eu/species-statistics-module.jsp

0
0

2005
2005

Predhodna ocena

Predhodna

Predhodna ocena

Predhodna

Predhod
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20002005
19992003
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ustja
8

9

Podneb
ne
spreme
mbe

10

Biotopi
in
točkovne
lokacije
Namenska
območja
Raznolikost
vrst

Emisije
in
odstranjeva
nje
toplogrednih
plinov

ocena
Predhodna ocena

Predhodna
ocena

Predhodna ocena

Predhodna
ocena

Predhodna ocena:

Predhodna
ocena

Predhodna ocena

Predhodna
ocena

Število različnih vrst
Število
IZGINJAJOČIH
vrst
(osnovni scenarij)
Število POJAVLJAJOČIH SE vrst
(osnovni scenarij)
Število IZGINJAJOČIH vrst (ob
nizkih emisijah toplogrednih plinov)
Število POJAVLJAJOČIH SE vrst
(ob nizkih emisijah toplogrednih
plinov)
Emisije toplogrednih plinov

IT,SI
IT, SI

http://eunis.eea.europa.eu/species-statistics-module.jsp
http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0
0

IT,SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

IT

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=817

0

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/Inventario_
delle_Emissioni_in_Atmosfera_(CORINAIR-IPCC)/

3

12

Projekcija
emisij
toplogrednih
plinov
in
odstranjeva
nja
ter
politik
in
ukrepov

Svetovna in

na
ocena
Predhod
na
ocena
Predhod
na
ocena
2005
2000
2100
2000
2100
2000
2100
2000
2100

-

19992001
1995/20
00

Odstranjevanje CO2

11

ocena

Projekcija emisij toplogrednih plinov
(osnovni scenarij)
Projekcija emisij toplogrednih plinov
(ob nizkih emisijah toplogrednih
plinov)
Projekcija emisij toplogrednih plinov
(ob nizkih emisijah toplogrednih
plinov
s
ciljem
povečanih
prizadevanj za obnovljive vire)
Projekcija emisij toplogrednih plinov
(ob nizkih emisijah toplogrednih
plinov)
Sprememba
temperature
v
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,SI
IT

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=817
http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=817

0
0

SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=817

0

IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

19902030

IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

19902030

IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

1995-

19992001
19992001
19902030
19902030
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evropska
temperatura

13

Krajina

14

-

Tla

15

Atmosferske
koncentracij
e
toplogrednih
plinov
Raba tal in
rast rabe tal

Razpršenos
t
umetnih
površin
Napredek v
upravljanju
z
onesnaženi
mi območji

evropskih
državah
(osnovni
scenarij)
Sprememba
temperature
v
evropskih državah (scenarij z
nizkimi
emisijami
toplogrednih
plinov)
NI PODATKA

2100
IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=806

0

19952100

IT, SI

-

-

-

IT, SI
IT, SI
IT, SI

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/viewdata/viewpvt.asp?id=343
http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/viewdata/viewpvt.asp?id=343
Podatki EEA, ki jih je obdelala družba GRETA Associati

3
3
3

IT,SI

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1277

0

1990
2000
1990/20
00
2005

IT, SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131735/guid
e_summary_plus_public

0

1990

IT, SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131735/guid
e_summary_plus_public

0

1990

IT, SI

Podatki EEA, ki jih je obdelala družba GRETA Associati

3

2000

Dejavnosti, ki onesnažujejo tla iz
lokalnih virov kot % celote
Pregled napredka v nadzoru in
sanaciji onesnaženosti tal
Letni stroški za onesnažene kraje

IT, SI

0

2003

0

2002

0

Stroški za sanacijo onesnaženih
krajev kot ‰ bruto domačega
proizvoda (BDP)
Napredek v sanaciji območij

SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content

0

19992001
2001

0

2002

Stanje identifikacije območij

IT, SI

0

Skupne ocenjene potrebe po
sanaciji v primerjavi s skupnim
številom območij, ocenjenim v

IT, SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content

2000/20
02
2000/20
02

Corine Land Cover 1990
Corine Land Cover 2000
Sprememba v Corine Land Cover
med leti 1999 in 2000
Nacionalni statistični podatki iz
evidenc o rabi tal
Povprečna letna rast rabe tal za
urbana središča in infrastrukturo
kot delež skupne rabe tal v EU 23
Povprečna letna rast rabe tal za
urbana središča in infrastrukturo
kot delež umetne pokritosti tal 1990
Indeks oblike
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SI

IT
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predhodni študiji
Skupno število saniranih območij
-

Onesnažena
nacionalnega pomena
?

-

Onesnažen
a območja
Razširjena
onesnaženo
st
Kamnolomi

-

-

Voda

18

IT

http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746
/IAssessment1116497286336/view_content
Prim. Predhodno oceno
?

0

2002

3

2006

3
(samo
Pokrajina
Ravenna)

2002

3
(samo
Pokrajina
Ravenna)

1990

območja

IT
SI

Površina, ki jo pokrivajo kamnolomi

IT

http://www.racine.ra.it/provincia/adeguamentoptcp/5valsat/valsat_all2_statoambiente04/Capitolo5-suolo.pdf

Odlagališča

Površina, ki jo pokrivajo odlagališča

SI
IT

?
http://www.racine.ra.it/provincia/adeguamentoptcp/5valsat/valsat_all2_statoambiente04/Capitolo5-suolo.pdf

Radioaktivn
ost
Uporaba
sladkovodn
ih virov

?
Indeks rabe vode (WEI) Skupni
odjem vode na leto kot delež
dolgoročnih sladkovodnih virov v
letih 1990 in 2002
Odjem vode za javne vodovode

IT,SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131848/IAss
essment1116497549252/view_content

0

1990/20
02

IT, SI

0

Količina
dobavljene
prebivalca

IT
SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131848/IAss
essment1116497549252/view_content
http://acqua.istat.it/SIA99/index.htm
http://www.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2750103E&ti=Annual+volume
+of+water+supplied+from+public+water+supply%2C+by+statistical+regions&
path=../Database/Environment/27_environment/03_27193_water/01_27501_
public_water_supply/&lang=1
http://acqua.istat.it/SIA99/index.htm
http://www.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2750103E&ti=Annual+volume
+of+water+supplied+from+public+water+supply%2C+by+statistical+regions&
path=../Database/Environment/27_environment/03_27193_water/01_27501_
public_water_supply/&lang=1
http://acqua.istat.it/SIA99/index.htm
http://www.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2750101E&ti=Annual+volume
+of+water+abstracted+in+public+water+networks+by+water+source%2C+by
+statistical+region&path=../Database/Environment/27_environment/03_2719
3_water/01_27501_public_water_supply/&lang=1
http://acqua.istat.it/SIA99/index.htm
http://www.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2750101E&ti=Annual+volume
+of+water+abstracted+in+public+water+networks+by+water+source%2C+by
+statistical+region&path=../Database/Environment/27_environment/03_2719
3_water/01_27501_public_water_supply/&lang=1

3
3

1990/20
02
1999
2002

3
3

1999
2002

3
3

1999
2002

3
3

1999
2002

vode

na

Izgube vode v vodovodnih omrežjih

IT
SI

Odjem podzemne vode

IT
SI

Poraba vode v gospodinjstvih

IT
SI
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19

20

-

Snovi,
ki
izrabljajo
kisik
v
rekah

Hranila
sladkih
vodah

Kazalniki
kakovosti
voda v
rekah

v

Koncentracije BOD 5 v rekah

IT, SI

Evropska agencija za okolje

3

Trendi v koncentraciji BOD v rekah
med leti 1992 in 2002
Skupna koncentracija amoniaka v
rekah med leti 1992 in 2002
Trendi BOD5 (mg O2/l) v rekah
1992-2002
Koncentracija BOD5 v rekah

SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131940/guid
e_summary_plus_public
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131940/guid
e_summary_plus_public
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131940/guid
e_summary_plus_public
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131940/guid
e_summary_plus_public

0

Koncentracija skupnega amoniaka
(µg N/l) v rekah

SI, IT

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131940/guid
e_summary_plus_public

0

Koncentracije nitratov in fosfatov v
rekah
Trendi v koncentracijah nitratov v
podzemnih vodonosnikih
Trenutna koncentracija nitratov v
podzemnih vodonosnikih
Trendi v koncentracijah nitratov v
rekah (90. in začetek 2000.)
Trendi v koncentracijah fosfatov
(ortofosfata) v rekah v 90. in 2000.
letih
Koncentracija nitratov v rekah, 2002

IT, SI

Evropska agencija za okolje

3

SI

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131957/IAss
essment1116497150363/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131957/IAss
essment1116497150363/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131957/IAss
essment1116497150363/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131957/IAss
essment1116497150363/view_content

0

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131957/IAss
essment1116497150363/view_content
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131957/IAss
essment1116497150363/view_content
ARPAV,
ARPA Friuli Venezia Giulia
Regione Emilia Romagna, Relazione Generale del Piano di Tutela delle
Acque
Ministrstvo za okolje in prostor, agencija Republike Slovenije za okolje,
Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2004,

0

2002

0

2002

3,
Zemljevidi,
regionalna
raven
Zemljevid,
nacionalna
raven
Jezera

2001,
2003,

Koncentracija fosforja (µg P/l) v
rekah (ortofosfat), 2002
Kazalniki kakovosti voda v rekah

SI
SI, IT
SI, IT

SI, IT
SI, IT
SI, IT
SI, IT
SI, IT
IT

SI
Kazalniki
kakovosti
voda v
jezerih

Kazalniki kakovosti voda v jezerih

IT

SI
Kazalniki

Kazalniki kakovosti podzemnih voda
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IT

ARPAV
Regione Emilia Romagna, Relazione Generale del Piano di Tutela delle
Acque
ARPA Friuli Venezia Giulia
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Poročilo o kakovosti jezer za leto 2005
ARPAV

0
0
0

0
0
0

20002004
19922002
19922002
19922002
2002(SI
),
1998(IT)
2002(SI
),
1998(IT)
20002004
1980/20
00
2002
1990/20
00
1990/20
00

2004
20012004

Jezera

2005

Zemljevid,

2001-
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kakovosti
podzemnih
voda

21

22
23

24

Hranila v
somornici,
obalnih in
morskih
vodah

Kakovost
kopalnih
voda
Klorofil v
somornici,
obalnih in
morskih
vodah
Ravnanje s
komunalni
mi
odpadnimi
vodami

Regione Emilia Romagna, Relazione Generale del Piano di Tutela delle
Acque
ARPA Friuli Venezia Giulia
SI

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Poročilo o kakovosti
podzemne vode aluvijalnih vodonosnikov v letu 2003

SI, IT

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1428

SI, IT

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1424

SI, IT

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1420

IT

Ministrstvo za zdravje

SI
SI, IT

?
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007132031/IAss
essment1116504836843/view_content

Prebivalci na nacionalni ravni s
povezavo na čistilno napravo

SI, IT

Prebivalci,
priključeni
kanalizacijsko omrežje

Povprečno zimsko razmerje med
nitrati in fosfati v Sredozemskem
morju
Povprečna
zimska
površinska
koncentracija
fosfatov
v
Sredozemskem morju
Povprečna
zimska
površinska
koncentracija nitratov in nitritov v
Sredozemskem morju
Delež obale, primeren za kopanje
Klorofil v somornici,
obalnih in morskih vodah

na

-

Izgube
vode
v
vodovodnih
omrežjih

Izgube vode v vodovodnih omrežjih
(VEN+EM.ROM)

-

Voda:
čezmejni
vplivi
Zdravilišča

Kakovost čezmejnih rek?
Prim. Predhodno oceno
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2002,
2005

3
Postaje
za
monitoring

2003

Zemljevid,
evropska
raven
Zemljevid,
evropska
raven
Zemljevid,
evropska
raven
3

2003
2003
2003
20012003

Zemljevid,
evropska
raven

2003

http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007132045/IAss
essment1116503171170/view_content

0

IT

Optimalna teritorialna območja

3

SI
si

www.stat.si
http://www.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2750103E&ti=
Annual+volume+of+water+supplied+from+public+water+supply%2C
+by+statistical+regions&path=../Database/Environment/27_environme
nt/03_27193_water/01_27501_public_water_supply/&lang=1
http://acqua.istat.it/SIA99/index.htm

3
3

1995(IT)
2000(SI
)
2003,20
04
2002
- 2005

3

1999

Prim.
Predhodno
oceno

Prim.
Predhod
no
oceno

it

-

regionalna
raven

Prim.
Predhodno
oceno

Prim. Predhodno oceno
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Odpadki

16

17

Kmetijst
vo

25
26

Energija

27

Zvišanje
slanosti
Proizvodnja
komunalnih
odpadkov

?
Proizvodnja komunalnih odpadkov

3

SI

http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?poglavje=32&leto=2004&jezik=
en
ARPA, APAT

3

Delež
komunalnih
zbranih za uporabo

Bruto
stanje
hranil
Območje
organskega
kmetovanja

Bruto stanje hranil

IT

http://www.stat.si/pxweb/dialog/Saveshow.asp
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131825/IAss
essment1116508857878/view_content
http://www.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2706102E&ti=Source+and+h
andling+of+municipal+waste%2C+collected+by+public+waste+removal+serv
ices+%28tons%29%2C+Slovenia%2C+annual%2E&path=../Database/Enviro
nment/27_environment/02_waste/27061_waste_removal/&lang=1
Environmental Liveliness and Blent Agriculture – Univerza v Bologni

Območje organskega kmetovanja

SI
IT
SI

Proizvodnja odpadne embalaže na
prebivalca

Skupna

IT
SI
IT
SI

Glej tudi Predhodno oceno
Poraba
energije
prebivalca)

(skupna,

na

Končna poraba energije

28

ARPA, APAT

Uporaba
komunalnih
odpadkov
Proizvodnja
in
recikliranje
odpadne
embalaže

Glej
tudi
Predhodno
oceno
Končna
poraba
energije

odpadkov,

IT

Skupna intenzivnost energije
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3
3
0
3

20022004
20022004
20022004
2005
19972002
20022005

2

1994;19
98;2000

?
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1276

0

2000

Istat
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1276

3
0

Glej
tudi
Predhodno
oceno
IT

Glej tudi Predhodno oceno

Glej
tudi
Predhodno
oceno
2

SI

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1817901E&ti=Energy+bala
nce+%28toe%29%2C+Slovenia%2C+annual%2E&path=../Database/Enviro
nment/18_energy/01_18179_balance_indicators/&lang=1

0

20012004

IT

http://www.enea.it/com/web/pubblicazioni/REA_04/Dati_04.pdf

2

SI

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad
=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearli
es_new_environment_energy&root=Yearlies_new_environment_energy/H/H
2/H24/ebc21264
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136239,0_455714

0

20002001
20002001

IT, SL

http://www.enea.it/com/web/pubblicazioni/REA_04/Dati_04.pdf;
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_da
d=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearl
ies_new_environment_energy&root=Yearlies_new_environment_energy/H/H
2/H24/ebc21264

0

19902002

20012004
20012004

1995-
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29

30

31

intenzivnos
t energije
Skupna
poraba
energija na
panogo

Poraba
energije iz
obnovljivih
virov
Obnovljiva
električna
energija

47&_dad=portal&_schema=PORTAL
Skupna poraba energija na panogo

Poraba energije iz obnovljivih virov

Delež
električne
energije
obnovljivih virov iz bruto porabe

iz

IT

http://www.enea.it/com/web/pubblicazioni/REA_04/Dati_04.pdf,
http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KOAB0500
1ENC/KOAB05001ENC_002.pdf

2

2000;
2003;
2005

SI

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1817901E&ti=Energy+bala
nce+%28toe%29%2C+Slovenia%2C+annual%2E&path=../Database/Enviro
nment/18_energy/01_18179_balance_indicators/&lang=1

0

?

IT, SI

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136239,0_455714
47&_dad=portal&_schema=PORTAL

0

20002003

IT

http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KOAB0500
1ENC/KOAB05001ENC_002.pdf;

0

2003/20
04

Enea (http://www.enea.it/com/web/pubblicazioni/REA_04/Dati_04.pdf);
http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KOAB0500
1ENC/KOAB05001ENC_002.pdf

2
0

SI

Ribištvo

32

33

Stanje
morskega
ribjega
staleža

Proizvodnja
v
akvakultura
h

Stanje
komercialnega
staleža v evropskih morjih

Kapaciteta
ribiške flote

2003

ribjega

IT, SI

GFCM,
ICCAT,
ICES
(http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=702)

Evropska
morja
(ZEMLJEVID)

20022003

Sprememba v stanju komercialnega
ribjega staleža

IT, SI

GFCM,
ICCAT
(http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1440)

Jadransko
morje

Ribolovna proizvodnja

IT

http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/pesca/elepes.htm

2

2001,
2002,
2004
2002,20
04

SI
IT, SI

?
FAO
FISHSTAT
Plus
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007132239/IAss
essment1116508902166/view_content

v

IT, SI

Število, veliko in kapaciteta ribiške
flote
Razvoj v številu plovil v floti

Proizvodnja v akvakulturah (1.000
ton)
Proizvodnja v
razmerju z obalo

34

2003

akvakulturah
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0

2001

0
(ZEMLJEVID)

2001

IT,SI

FAO FISHSTAT Plus and World Resources Institute
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007132239/IAss
essment1116508902166/view_content
Prim. Predhodno oceno

3

2005

IT,SI

http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?Img=it

0

19972005
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Promet
in
infrastru
kturna
omrežja

35

Povprašev
anje
v
potniškem
prometu

Flote po starosti (število)
Obseg potniškega prometa
razmerju do BDP

v

IT, SI
IT, SI

Delež avtomobilov v nacionalnem
potniškem prometu

IT, SI

Pomorski, zračni
potniški promet

IT

in

železniški

SI
36

Povprašev
anje
v
tovornem
prometu

Obseg tovornega prometa, merjen v
t-km / BDP

IT, SI

Delež
cestnega
prometa
v
notranjem tovornem prometu (% tkm)
Pomorski, zračni in železniški
tovorni promet

IT, SI
IT
SI

37

Uporaba
čistih
in
alternativni
h goriv

Uporaba goriv z nizko vsebnostjo
oziroma brez žvepla (%)

SI
Končna
poraba
prevozništvu

energije

v

Delež
bencinskih
osebnih
avtomobilov,
opremljenih
s
katalizatorjem (%)

Blago in
storitve
(javna

IT

-

Glej
tudi
Predhodno
oceno

Glej tudi Predhodno oceno

-

Prim.
Predhodno
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PRILOGA 4 - SKLADNOST OKOLJSKEGA
POROČILA Z DOLOČILI IZ PRILOGE I
DIREKTIVE O CPVO

Sklic: Priloga
I, Direktiva
2001/42/ES
Točka a
Točki b, c
Točka d
Točka e
Točka f
Točka g
Točka h
Točka i
Točka j

Sklic: Okoljsko poročilo
Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013
Poglavje 2
Poglavje 4
Poglavje 5
Poglavja 2, 3 in 6
Poglavje 7
Poglavje 7
Poglavja 1, 8 in 9
Poglavje 9
Netehnični povzetek
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