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SPREMENIMO SVET:  AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DO LETA 2030

17 ciljev trajnostnega razvoja, 169 podciljev: povezani in neločljivi („The interlinkages
and integrated nature of SDGs“); ravnotežje gospodarske, socialne in okoljske 

razsežnosti.
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Ekološki odtis



Kaj je ekološki odtis?

Kaj spremlja ekološki odtis?

Sintezni kazalec, s katerim spremljamo porabo 
biološko obnovljivih dobrin, 

ki so ključne za naše preživetje.



Rast ekološkega odtisa v svetovnem merilu, glede na 

biokapaciteto Zemlje 



Ekološko računovodstvo

Ekološki primanjkljaj (-) / presežek (+)

https://data.footprintnetwork.org/#/

https://data.footprintnetwork.org/#/


Medtem ko je svet potrošil biološko zmogljivost 29. julija 2021, 

jo je Slovenija porabila skoraj tri mesece prej

http://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

Kdaj bi bil svetovni 

dan ekološkega dolga, 

če bi prebivalstvo 

planeta Zemlje živelo 

kot …

http://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/


Metodologija izračuna

UVOZ

IZVOZ

Proizvodnja:

- Kmetijstvo

- Energija

- Promet

- Industrija



Podatki za ekološki odtis obravnavajo dve kategoriji





Pomen za gospodarstvo

Naravni kapital je temeljnega pomena za vsako gospodarstvo.

Njegova izguba ali neustrezna raba povzroči, da gospodarstvo 
izgubi na celotni vrednosti.

Pomen za podnebje in okolje

Podnebne spremembe narekujejo prihodnost brez

fosilne energije in z omejenimi viri.

Našega planeta ni mogoče v nedogled in pretirano izčrpavati, 
zagotovo pa ne toliko, kolikor to počnemo danes. 



Ekološki odtis (št. Zemelj) in indeks človekovega 

razvoja po kontinentih, 2017 (Vir: GFN,2021)



Človeško porabi več kot je narava 

sposobna obnoviti

Človeštvo trenutno porabi pribl. 70 % več, kot je 
mogoče obnoviti – ali toliko, kot če bi živeli na 

1,7 planeta. 

V Sloveniji je ekološki odtis še višji - porabimo 
toliko, kot bi živeli na treh planetih. 



Ekološki odtis EU (2017) 
(vir: GFN, 2021)



Glede na rabo zemljišč je v Sloveniji najvišji ogljični

odtis (Vir: GFN, 2021)





Ekološki odtis Slovenije:

kategorije potrošnje in kategorije odtisa



Slovenski odtis gospodinjstev višji od EU-28 in 

OECD držav, 2017 (Vir: GFN, 2021)



Slika :  Osrednji cilj in 
strateške usmeritveSTRATEGIJA RAZVOJA 

SLOVENIJE 2030 

CILJ 9: TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV

Kazalnik Vir

Izhodi-

ščna
vrednost 

Ciljna 

vrednost za 

leto 2030

Povprečje 

EU

Kmetijska zemljišča v uporabi, 

delež v skupni površini

E
u
ro

s
ta

t

23,7
%

(2016)

> 24
%

40
%

(2013)

Kakovost vodotokov –

biokemijska potreba po kisiku v 

rekah

A
R

S
O

, 
E

E
A 1,05

mg O2/l 

(2015)

< 1
mg O2/l 

2,19
mg O2/l 

(2012)

Ekološki odtis

(- 20 %) G
F

N
 4,7

gha/osebo

(2013)

3,8
gha/osebo

4,9
gha/osebo

(2013)

○ država EU-28

„ZELO VISOK 
ČLOVEKOV 
RAZVOJ“

Okoljski odtis
(hektari na osebo na leto)

Indeks človekovega razvoja



CILJ 8: NIZKOOGLJIČNO KROŽNO GOSPODARSTVO

Kazalnik Vir
Izhodiščna 

vrednost 

Ciljna 

vrednost za 

leto 2030

Povprečje EU

Snovna produktivnost

E
u
ro

s
ta

t 1,79
SKM/kg

3,5
SKM/kg

2,19 
SKM/kg

Delež obnovljivih virov v 

končni rabi energije 

E
u
ro

s
ta

t

22
%

27
%

16,7
%

Emisijska produktivnost 
(BDP/izpusti TGP) 

E
u
ro

s
ta

t,
 

A
R

S
O

2,9 
SKM/kg 

CO2 ustrez.

Povprečje 

EU v letu 

2030

3,3 
SKM/kg CO2

ustreznik



Učinkoviti ukrepi so znani – vsak posameznik:

Kalkulator ekološkega odtisa: https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/

https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/


in tako naprej …



Učinkoviti ukrepi so znani – skupnosti, organizacije, 

mesta, regije, države :

UKREPI

IZHODIŠČNI SCENARIJ –

vpliv do 2030

SCENARIJ Z DODATNIMI 

UKREPI - vpliv do 2030

Neto vpliv 

[gha]

Neto vpliv 

[%]

Neto vpliv 

[gha]

Neto vpliv 

[%]
Trajnostno upravljanje gozdov v smislu 

zagotavljanja ponora ogljika in prilagajanja na 

podnebne spremembe

+524.300 +4,9% -756.840 -7,1%

Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe 

obnovljivih virov energije v javnih in poslovnih 

stavbah

-63.470 -0,6% -241.000 -2,2%

Uvajanje fotovoltaičnih panelov na stavbah ter 

drugih pozidanih površinah, v povezavi z 

elektro-mobilnostjo in razpršenim 

skladiščenjem v baterijah

-244.900 -2,3% -986.720 -9,3%

Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe 

obnovljivih virov v industriji za zmanjšanje 

ekološkega odtisa največjih porabnikov 

energije v Sloveniji

-202.300 -1,9% -617.600 -5,8%

Razvoj javnega potniškega prevoza, 

večmodalnih središč in kolesarske mreže za 

zmanjšanje ekološkega odtisa dnevnih migracij

-223.600 -2,1% -873.000 -8,2%

Skupaj -209,970 -2,0% -3.471.800 -32,6%



https://eauto.si/sl/projekti-3/trajnostni-energetski-krog/

Trajnostni energetski krog – TEK, za gospodinjstva (2018) 
Vpliv do 2030: -4,5% ekološki, -7,6% ogljični odtis 

https://eauto.si/sl/projekti-3/trajnostni-energetski-krog/




Trajnostni energetski krog deluje tudi v praksi (2018)



Prihodnost mladih je odvisna predvsem od nas in naših 
ukrepov ali ne-ukrepov...



NUJNO: 
Sprememba okoljske paradigme – za trajnostne prehode



Gradiva

Zgibanka Ekološki odtis (http://nfp-
si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Okoljski%20odtis/Zgibanka%20Okoljski
%20Odtis.pdf)

Brošura o ekološkem odtisu in biološki zmogljivosti za 12 statističnih regij v 
Sloveniji (http://nfp-
si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Brosura_Regional%20ecological%20foo
tprint/Brosura_Ekoloski%20odtis%20regij.pdf) 

Video (https://www.youtube.com/watch?v=y2W5D7D8GuU&t=6s) : 1:13 – 4:45, 
34:54-38:30

Kalkulator ekološkega odtisa: https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/

http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Okoljski%20odtis/Zgibanka%20Okoljski%20Odtis.pdf
http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Brosura_Regional%20ecological%20footprint/Brosura_Ekoloski%20odtis%20regij.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y2W5D7D8GuU&t=6s
https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/


Hvala za vašo pozornost!

Več informacij ekološkem odtisu:

http://kazalci.arso.gov.si/

Kontakt: natasa.kovac@gov.si

dpiciga@gmail.com


