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IZVLEČEK
Uvod: Čezmerno onesnaženje zunanjega zraka je eden izmed večjih okoljskih problemov tako v
Evropi kot v Sloveniji. Med uporabna orodja za poročanje o stanju okolja uvrščamo kazalce okolja.
Kazalci okolja temeljijo na petdelnem okviru presoje, t. i. okviru DPSIR, ki vključuje gonilne sile
(D), obremenitve (P), stanje (S), vplive (I) in odzive (R). Najnovejši model za ocenjevanje stanja
okolja je okvir DPSEEA, ki vključuje gonilne sile (D), obremenitve (P), stanje (S), izpostavljenost
(E), vplive (E) in ukrepanje (A) ter povezuje socialni, ekonomski in okoljski vidik z zdravjem in
dobrim počutjem. Namen: Pripraviti celovit model za oceno kakovosti zunanjega zraka z uporabo
kazalcev okolja. Metode dela: Pri pripravi celovitega modela za oceno kakovosti zunanjega zraka
smo pregledali modele za pripravo celovite ocene, ki temeljijo na uporabi kazalcev, in ocene presoje
z uporabo DPSIR. Pregledali smo veljavne pravne predpise Evropske unije in Slovenije za obdobje
od leta 2008 do leta 2016. Po principu semaforja – rdeča barva (neuporabni podatki), rumena barva
(podatki nudijo že nekaj informacij), zelena barva (uporabni podatki) – smo ocenili stanje zbiranja
ter dostopnost okoljskih in zdravstvenih podatkov. Rezultati: Okvir DPSSEA je najprimernejši za
oceno stanja kakovosti zraka. Model ocenjevanja kakovosti zraka se nanaša na gospodinjstva.
Pregled in analiza zakonodajnih zahtev sta pokazala, da sta evropska in slovenska zakonodaja
usklajeni. Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov je pokazala, da so podatki
časovno primerljivi od leta 2002 do leta 2015. Pomanjkljivost zbiranja omenjenih podatkov je
razpršenost podatkov po različnih podatkovnih bazah. Pri oceni dostopnosti rutinsko zbranih
okoljskih in zdravstvenih podatkov smo ugotovili, da so podatki premalo kakovostni, da bi jih lahko
uporabili za celovito analizo, saj se zbirajo na različnih ravneh in niso namenjeni povezovanju
zdravstvenih in okoljskih podatkov. Razprava in sklep: Za celovit pristop priprave kazalcev okolja
na primeru kakovosti zunanjega zraka po modelu DPSEEA bi potrebovali natančnejše podatke
(prostorska in časovna ločljivost) o ravneh onesnaženosti zraka na lokalni ravni, širši nabor
zdravstvenih podatkov, ki so posledica onesnaženega zraka, ter natančnejše podatke o prometnih
obremenitvah in številu gospodinjstev glede rabe lesne biomase in starosti kurilne naprave.
Ključne besede: celovit model ocenjevanja, kazalci okolja, DPSIR, DPSEEA, kakovost
zunanjega zraka

ABSTRACT
Introduction: Excessive air pollution is one of the major environmental problems in Europe
and Slovenia. Among the useful tools for reporting the state of the environment are
environmental indicators. Environmental indicators are based on five-part audit frameworks,
i.e. DPSIR framework including Driving forces (D), Pressures (P), State (S), Impacts (I), and
Response (R). The latest environmental assessment model is the DPSEEA framework, which
includes Driving Force (D), Pressure (P), State (S), Exposure (E), Effects (E) and Action (A)
and combines the social, economic and environmental aspects of health and well-being.
Purpose: Prepare a comprehensive model for assessing the quality of ambient air using
environmental indicators. Methods: In preparing a comprehensive model for the assessment
of ambient air quality, we reviewed models for the preparation of a comprehensive
assessment based on the use of indicators and assessment estimates using DPSIR. We
reviewed the valid legal regulations of the European Union and Slovenia for the period from
2008 to 2016. According to the traffic light principle - red color (useless data), yellow color
(some information is provided), green color (useful data) - we assessed the state of collection
and the availability of environmental and health data. Results: The DPSSEA framework is
best suited to assess the condition of air quality. The air quality assessment model refers to
households. The review and analysis of the legislation has shown that European and
Slovenian legislation is harmonized. The assessment of the state of collection of
environmental and health data showed that data are comparable in time from 2002 to 2015.
The disadvantage of collecting these data is the diversification of data by databases. In
assessing the availability of routinely collected environmental and health data, we found that
the data are not of high quality in order to use them for a comprehensive analysis, since they
are collected at different levels and are not intended to integrate health and environmental
data. Discussion and conclusion: A comprehensive approach to the preparation of
environmental indicators in the case of ambient air quality in the DPSEEA model would
require more accurate data (spatial and temporal resolution) on air pollution levels at the local
level, a wider array of health data resulting from contaminated air, more accurate data on
traffic loads and the number of households regarding the use of wood biomass and the age of
the combustion plant.
Keywords: comprehensive assessment model, environmental indicators, DPSIR, DPSEEA,
ambient air quality
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje

CO

Ogljikov monoksid

DMKZ

Državna merilna mreža za spremljanje kakovosti zunanjega zraka

DPSEEA

Šestdelni okvir presoje, ki vključuje gonilne sile, obremenitve, stanje,
izpostavljenost, vplive in ukrepanje (angl. Driving force, Pressure,
State, Exposure, Effect, Action – DPSEEA)

DPSIR

Petdelni okvir presoje, ki vključuje gonilne sile, obremenitve, stanje,
vplive, odzive (angl. Driving forces, Pressures, States, Impacts,
Responses – DPSIR)

DRSI

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

DSR

Tridelni okvir presoje, ki vključuje gonilne sile, stanje in odzive (angl.
Driving force, State, Response – DSR)

EC

Evropska komisija (angl. European Commission)

EEA

Evropska agencija za okolje (angl. European Environment Agency)

EU

Evropska unija

EUROSTAT

Evropski statistični urad

Kazalci

Kazalci okolja

KOS

Kazalci okolja v Sloveniji

MEA

Milenijska ocena ekosistemov (angl. Millennium Ecosystem
Assessment)

Natura 2000

Evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah
članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko
raznovrstnost

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

NH3

Amonijak

NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje

NO2

Dušikov dioksid

NOx

Dušikov oksid

O3

Ozon

OECD

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation
for Economic Co-operation and Development)

OVE

Obnovljivi viri energije

PisRS

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

PSR

Tridelni okvir presoje, ki vključuje obremenitve, stanje in odzive
(angl. Pressure, State, Response – PSR)

PM

Delci v zraku

PM10

Delci v zraku, ki jih prepušča filter s 50-odstotno nepropustnostjo za
delce z aerodinamskim premerom 10 µm (delci z aerodinamskim
premerom < 10 µm)

PM2,5

Delci v zraku, ki jih prepušča filter s 50-odstotno nepropustnostjo za
delce z aerodinamskim premerom 2,5 µm (delci z aerodinamskim
premerom < 2,5 µm)

SO2

Žveplov dioksid

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

UMAR

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

UNEP

Program združenih narodov za okolje (angl. United Nations
Environment Programme)

VOC

Hlapne organske snovi (angl. Volatile organic compounds)

WHO

Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World Health Organization)
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UVOD
Zdravje in blaginja sta neposredno povezana s stanjem okolja. Pogojujejo ju determinante
fizičnega okolja, med katere sodi tudi kakovost zunanjega zraka, in determinante družbenega
okolja. Kljub izboljšanju stanja onesnaženosti zunanjega zraka v primeru nekaterih
onesnaževal kakovost zraka še naprej pomembno vpliva na zdravje. Slednje pogosto
povezujemo z dolgoročnimi okoljskimi in socioekonomskimi trendi, načinom življenja, vzorci
vedenja in rabo kemikalij ter uvajanjem novih tehnologij. Zaradi povezanosti med
onesnaženim zrakom, podnebnimi spremembami in zdravjem bi bilo v prihodnosti nujno
potrebno pripraviti celovite ukrepe, pri katerih bi sodelovala okoljski in zdravstveni sektor
(slika 1) (Kovač, Otorepec, 2015).

Slika 1: Vpliv kakovosti zraka na podnebje, ekosisteme in zdravje ljudi (EEA – European
Environment Agency, 2014a)
Legenda: SO2 – žveplov dioksid, NOx – dušikovi oksidi, CO – ogljikov monoksid, NH3 –
amonijak, primarni PAH – primarni policiklični aromatski ogljikovodiki, NMVOC –
nemetanske hlapne organske spojine, PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki, CH4 –
metan, HM – težke kovine.
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Kakovost zunanjega zraka na področjih zdravja in okolja danes ne pomeni več samo
proučevanja vpliva posameznega onesnaževala na zdravje ljudi, temveč tudi upoštevanje
socioekonomskih dejavnikov ter sistemov proizvodnje in potrošnje, navad ljudi in prostorskih
razsežnosti. Nezadostno znanje, nezadostni/nedostopni podatki in negotovosti predstavljajo
ovire za natančnejše analize povezanosti med spremembami v okolju in družbeno blaginjo.
Določeni podatki in informacije obstajajo na področjih kakovosti zraka, vode, hrane in hrupa
(Kovač, Otorepec, 2015).

1.1 Opredelitev problema
V zunanjem zraku je prisotna mešanica različnih onesnaževal. Nekatera onesnaževala se
sproščajo neposredno v ozračje, druga nastajajo v procesu kemijskih reakcij. Na kakovost
življenja vplivajo tudi drugi potencialni dejavniki tveganja, kot so socioekonomski dejavniki
(npr. stopnja revščine, dohodek, stopnja izobraženosti, način življenja), ki jih moramo
upoštevati v procesu ocenjevanja in obvladovanja tveganj (EEA – European Environment
Agency, 2015b; EEA, 2013).
Med uporabna orodja za poročanje o stanju in trendih onesnaženosti uvrščamo kazalce okolja
(v nadaljevanju kazalci). Pri razumevanju problematike v okolju v povezavi z zdravjem lahko
s kombiniranjem kazalcev, ki upoštevajo tako fizično kot družbeno determinanto okolja,
pripravimo celovite analize, ki nudijo pomoč tako odločevalcem kot javnosti. Kazalci sledijo
ciljem politik Evropske unije (v nadaljevanju EU) in Slovenije ter temeljijo na številčnih
podatkih, ki prikazujejo stanje, trend in razvoj izbranega pojava v okolju. Ključne smeri
razvoja opazovanega pojava lahko opredelimo s kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi časovni
vrsti in kakovostnih vhodnih podatkih. Del kazalcev so zato podatki, ki se poročajo Evropski
komisiji ali drugim mednarodnim institucijam (UNEP – United Nations Environment
Programme, OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, WHO –
World Health Organization) (Kovač, 2015).
Osnova za sestavo nizov kazalcev je petdelni okvir presoje, t. i. okvir DPSIR, ki vključuje
gonilne sile, obremenitve, stanje, vplive in odzive (Driving forces, Pressures, States, Impacts,
Responses – DPSIR). Model je leta 2002 razvila Evropska agencija za okolje (v nadaljevanju
EEA). Vsaka komponenta razvoja ima v okviru presoje svoj pomen. Za obravnavanje
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problematike je potrebno upoštevati vse tri dejavnike trajnostnega razvoja – okolje,
ekonomijo in socialo. Osnovne komponente DPSIR so (Kovač, 2015):


gonilne sile (D) (socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzročajo povečanje
ali zmanjševanje obremenitev okolja, npr. obseg gospodarskih, prometnih ali
turističnih dejavnosti);



obremenitve (P) (sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplive na
okolje, npr. izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov);



stanje (S) (trenutno stanje in razvoj določenega pojava v okolju, npr. raven
onesnaženosti zraka, vodnih teles in tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski
regiji, razpoložljivost naravnih virov);



vplivi (I) (učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih živih bitij);



odzivi (R) (odgovori družbe na okoljske probleme, lahko so posebni ukrepi države,
npr. takse na rabo naravnih virov, pomembne so tudi odločitve podjetij in
posameznikov, npr. naložbe podjetij za nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi
recikliranih dobrin v gospodinjstvih).

Z namenom implementacije okvira DPSIR na primeru kakovosti zunanjega zraka v magistrski
nalogi prikazujemo celovit pristop uporabe kazalcev za celovito analizo okolja.

1.2 Zakonodajne zahteve na področju kakovosti zunanjega zraka
Standarde kakovosti zraka določata Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in
čistejšem zraku za Evropo ter Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju
in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku. Direktivi določata mejne
vrednosti onesnaževal zraka za SO2, NO2, benzen, CO, svinec in PM10 ter ciljne vrednosti
onesnaževal zraka za arzen, kadmij, nikelj in benzo(a)piren. Pri onesnaževalih z akutno
toksičnostjo so predpisane tudi opozorilne in alarmne vrednosti. Direktivi določata tudi načine
ocenjevanja kakovosti zraka z namenom, da so podatki med članicami EU primerljivi.
Omenjeni Direktivi sta v slovensko zakonodajo preneseni z Uredbo o kakovosti zunanjega
zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.
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l. RS, št. 55/11 in 6/15) in Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih
aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 56/06).
Zakonodajne zahteve na področju kakovosti zunanjega zraka določajo mejne, ciljne,
opozorilne in alarmne vrednosti za najpogostejša onesnaževala zunanjega zraka (SO2, NO2,
PM2,5, PM10, O3, CO, svinec in benzen) ter cilje in ukrepe za izboljšanje zdravja ljudi in
kakovosti okolja.
Vplivom onesnaženosti okolja so zaradi svojih fizioloških in vedenjskih značilnosti še posebej
izpostavljeni otroci. Njihov organizem se še razvija in izpostavljenost nevarnim dejavnikom v
okolju pri njih predstavlja večje tveganje za zdravje kot pri odraslih. Poleg tega se simptomi
obolenj ob izpostavljenosti ne pojavijo nujno v otroštvu, ampak se posledice lahko pokažejo
šele v odrasli dobi. Z namenom vzpostavitve stanja okolja v Evropi, ki ne bo škodljivo
vplivalo na zdravje otrok in nato na razvoj in poslabšanje bolezenskih stanj v odrasli dobi, že
od leta 1989 poteka Evropski proces okolje in zdravje, v katerega je aktivno vključena tudi
Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija). Slovenija se je tako s podpisom mednarodnih
deklaracij obvezala k upoštevanju dogovora, da mora biti varovanje zdravja otrok pred
škodljivi dejavniki okolja sestavni del javnozdravstvene in okoljske politike. Zaradi tega je
Vlada Republike Slovenije leta 2011 sprejela Strategijo Republike Slovenije in akcijski načrt
za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada Republike
Slovenije, 2011).
V Priporočilih WHO za kakovost zraka (WHO Air quality guidelines for particulate matter,
ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, Global update 2005) so priporočene letne
vrednosti onesnaževal zraka določene strožje od zakonodajnih zahtev EU. Smernice za
kakovost zraka se nanašajo na štiri skupine onesnaževal zraka – delcev (PM), O3, NO2 in
SO2. Namen priporočenih vrednosti glavnih onesnaževal je zmanjšanje vpliva onesnaženega
zraka na zdravje.
Predpisane mejne, ciljne, opozorilne in alarmne vrednosti onesnaževal za najpogostejša
onesnaževala zunanjega zraka (SO2, NO2, PM2,5, PM10, O3, CO, svinec in benzen) in
Priporočila WHO za kakovost zraka so prikazana v tabeli 1.
Mejne vrednosti, ki jih določajo evropski pravni predpisi, so okoljski cilji, zdravstveni cilji pa
so določeni v priporočilih WHO. Okoljski cilji (zakonodajne zahteve) sledijo zdravstvenim
ciljem (smernice WHO), namen obojih pa je varovanje zdravja ljudi in okolja. Mejne
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vrednosti zdravstvenih ciljev so nižje od okoljskih. Slovenija skuša slediti tako okoljskim kot
zdravstvenim ciljem, vendar se težave pojavljalo predvsem v zimskih mesecih, ko so
preseganja mejnih vrednosti PM10 in PM2,5 posledica neugodnih vremenskih razmer in
individualnih kurišč (gospodinjstev).
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Tabela 1: Predpisane mejne, ciljne, opozorilne in alarmne vrednosti onesnaževal za
najpogostejša onesnaževala zunanjega zraka (SO2, NO2, PM2,5, PM10, O3, CO, svinec in
benzen) in priporočila svetovne zdravstvene organizacije
Onesnaževalo

SO2

CO

Čas povprečenja

Vrednost

Urna mejna vrednost za varovanje zdravja
ljudi

350 µg/m3 (ne sme biti presežena več kot
24-krat v koledarskem letu) (1)
125 µg/m3 (ne sme biti presežena več kot 3-krat
v koledarskem letu) (1)

Dnevna mejna vrednost za varovanje
zdravja ljudi

20 µg/m3 (2)

10-minutna povprečna vrednost

500 µg/m3 (2)

Alarmna vrednost (tri zaporedne ure na vsaj
100 km2)

500 µg/m3 (1)

Največja dnevna 8-urna srednja vrednost za
varovanje zdravja ljudi

10 mg/m3 (1)

Največja 8-urna povprečna vrednost za
varovanje zdravja ljudi
O3

120 µg/m3 (ne sme biti presežena več kot 25 dni
v koledarskem letu 3-letnega povprečja) (1)
100 µg/m3 (2)

Opozorilna vrednost, urna vrednost

180 µg/m3 (1)

Alarmna vrednost, urna vrednost

240 µg/m3 (1)
200 µg/m3 (ne sme biti presežena več kot
18-krat v koledarskem letu) (1)

Urna povprečna vrednost za varovanje
zdravja ljudi

200 µg/m3 (2)

NO2
Letna povprečna vrednost za varovanje
zdravja ljudi
Dnevna povprečna vrednost za varovanje
zdravja ljudi

40 µg/m3 (1) (2)

50 µg/m3 (ne sme biti presežena več kot 35-krat
v koledarskem letu) (1)
50 µg/m3 (2)

PM10
Letna povprečna vrednost za varovanje
zdravja ljudi

40 µg/m3 (1)
20 µg/m3 (2)

Dnevna mejna vrednost

PM2,5

25 µg/m3 (2)
25 µg/m3 (1)

Letna ciljna vrednost

10 µg/m3 (2)

Letna mejna vrednost

25 µg/m3 (1)

Benzen

Letna mejna vrednost za varovanje zdravja
ljudi

5 µg/m3 (1)

Svinec

Letna mejna vrednost za varovanje zdravja
ljudi

0,5 µg/m3 (1)

(1) Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15).
(2) Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur
dioxide, Global update 2005).
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Legenda: SO2 – žveplov dioksid, CO – ogljikov monoksid, O3 – ozon, NO2 – dušikov dioksid, PM10 – delci z aerodinamskim premerom
< 10 µm, PM2,5 – delci z aerodinamskim premerom < 2,5 µm.

1.3 Kakovost zunanjega zraka v Evropi
Kakovost zunanjega zraka v Evropi se je v zadnjih 60 letih bistveno izboljšala. Koncentracije
številnih onesnaževal v zunanjem zraku (kot so SO2, CO, benzen in svinec) so se močno
znižale in so pod mejnimi vrednostmi, ki jih določajo veljavni pravni predpisi. Kljub temu
Evropa še vedno ne dosega kakovosti zunanjega zraka, kot jo predvideva zakonodaja,
predvsem na področju onesnaženosti z delci in ozonom. Podatki EEA kažejo, da so
koncentracije delcev v zraku (PM) leta 2015 presegale mejne vrednosti EU v velikih delih
Evrope. Preseganje dnevne mejne vrednosti 50 µg/m3 so izmerili na 19 % merilnih mestih v
28 državah članicah EU. Leta 2015 so bile mejne vrednosti za izpuste delcev z
aerodinamičnim premerom pod 10 µm (PM10) presežene v večjem delu Evrope. Preseganje
ciljne mejne vrednost 25 µg/m3 za izpuste delcev z aerodinamičnim premerom pod 2,5 µm
(PM2,5) je bilo leta 2015 izmerjeno na 7 % merilnih mest v državah članicah EU. Prag ciljne
vrednosti 120 µg/m3 za O3 je bil leta 2015 presežen na 30 % merilnih mestih v 18 državah
EU. Letna mejna vrednost 40 µg/m3 za NO2 je bila leta 2015 presežena v 22 državah EU
(EEA – European Environment Agency, 2017; EEA, 2015a; EEA, 2013).
PM, NO2 in O3 so najbolj problematična onesnaževala v Evropi, zaradi katerih se ob
dolgotrajni izpostavljenosti onesnaženemu zunanjemu zraku pojavljajo negativni vplivi na
zdravje ljudi. Hkrati onesnažen zunanji zrak povzroča tudi gospodarsko škodo, vpliva na
krajšanje življenjske dobe, višje stroške zdravljenja in zmanjšanje delovne produktivnosti v
obliki izgub v gospodarstvu in delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti. Ocene vplivov na
zdravje v Evropi leta 2013 pripisujejo dolgotrajni izpostavljenosti visokim koncentracijam
PM2,5 v onesnaženem zunanjem zraku približno 467.000 prezgodnjih smrti, 71.000
prezgodnjih smrti zaradi izpostavljenosti NO2 in 17.000 prezgodnjih smrti zaradi
izpostavljenosti O3. Najnovejši dokazi so pokazali, da onesnaženost zunanjega zraka vpliva
tudi na zmanjšanje plodnosti, negativne zdravstvene izide v nosečnosti (npr. nizka porodna
teža, prezgodnji porod) in zdravje otrok. Izpostavljenost otrok onesnaženemu zunanjemu
zraku lahko negativno vpliva na razvoj živčevja in zmanjšanje kognitivnih sposobnosti (EEA
– European Environment Agency, 2016a).
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Onesnaženost zunanjega zraka v Evropi ima več pomembnih vplivov na okolje in lahko
neposredno vpliva na vegetacijo, kakovost vode in tal ter ekosistemske storitve. O3 povzroča
škodo v kmetijstvu, gozdovih in na rastlinah, saj prispeva k zmanjševanju stopnje rasti. Druga
onesnaževala zunanjega zraka, kot so dušikovi oksidi (NOx), SO2 in amonijak (NH3),
prispevajo k zakisovanju tal, jezer in rek ter povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti. Poleg
tega, da povzročajo zakisovanje, motijo tudi kopenske in vodne ekosisteme z vnosom
prekomerne količine hranljivega dušika. To vodi do evtrofikacije, ki lahko povzroči
spremembe v raznolikosti, in vdor novih vrst organizmov. Ocenjuje se, da je približno 63 %
vseh ekosistemov v EU in 73 % površin, ki jih pokriva Natura 2000, izpostavljenih višjim
koncentracijam onesnaževal v zunanjemu zraku, kot jih predpisuje zakonodaja (EEA, 2016a).

1.4 Kakovost zunanjega zraka v Sloveniji
Čezmerno onesnaženje zunanjega zraka je še vedno pomemben okoljski problem v Sloveniji.
Glede na izmerjene podatke državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka
(DMKZ) je najbolj izražen problem onesnaženosti zraka v Sloveniji posledica delcev PM10 in
O3. Letne povprečne koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku so pod dovoljeno letno
mejno vrednostjo (40 µg/m3), problem pa ostajajo dnevna preseganja delcev PM10, ki so nad
dovoljenimi dnevnimi mejnimi vrednostmi (50 µg/m3) (Gjerek et al., 2017).
Mejne vrednosti za delce so predpisane v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št.
9/11 in 8/15). Za PM10 sta predpisani dnevna in letna mejna vrednost. Dnevna mejna vrednost
znaša 50 µg/m3 in ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu. Letna mejna
vrednost znaša 40 µg/m3.
V Sloveniji ocenjevanje kakovosti zraka zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (v
nadaljevanju ARSO), ki upravlja državno mrežo za spremljanje kakovosti zraka in padavin,
pripravlja pa tudi napovedi kakovosti zraka za PM10 in O3 in izdaja opozorila v primeru
prevelike onesnaženosti (Gjerek et al., 2017).
Ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka se lahko izvaja na osnovi meritev na stalnih merilnih
mestih, s pomočjo indikativnih meritev ali s pripravo ocene širjenja onesnaženosti zunanjega
zraka z modelirnimi sistemi ter objektivnimi ocenami. Meritve ravni onesnaževal na stalnih
merilih mestih se izvajajo z avtomatskimi merilniki onesnaženosti zraka. DMKZ sestavlja 18
merilnih mest. Poleg meritev v okviru DMKZ na stalnih merilnih mestih potekajo meritve za
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spremljanje vpliva nekaterih večjih energetskih (termoelektrarn) in industrijskih objektov
(Gjerek et al., 2017).
Onesnaženost zunanjega zraka z NOx je največja na merilnih mestih, izpostavljenih cestnemu
prometu. Z izboljšanjem tehnologij čiščenja dimnih plinov, izboljšanjem procesa izgorevanja
dimnih plinov in uporabo čistih tehnologij v industriji in termoelektrarnah so se zmanjšale
koncentracije NOx v okolju. Dnevna mejna vrednost in letna mejna vrednost v Sloveniji leta
2016 nista bili preseženi na nobenem merilnem mestu. Letna mejna vrednost za NOx od leta
2014 ni bila presežena na nobenem merilnem mestu (Gjerek et al., 2017).
Po izvedenih tehnoloških ukrepih v industriji in termoelektrarnah ter uvedbi goriv z nizko
vsebnostjo žvepla so se v Sloveniji zmanjšale koncentracije SO2 v okolju. Leta 2016 ni bila
izmerjena nobena prekoračitev urne mejne koncentracije za SO2 na nobenem merilnem mestu
v Sloveniji. Za vsako merilno mesto je dopustnih 24 prekoračitev urne mejne vrednosti v
koledarskem letu. Izmerjene povprečne dnevne ravni so na vseh postajah precej pod mejno
vrednostjo (Gjerek et al., 2017).
Ravni benzena, CO in težkih kovin so pod mejnimi oziroma ciljnimi vrednostmi (Gjerek et
al., 2017).
Slovenija se zaradi onesnaženosti zraka s PM10 in PM2.5 uvršča med države EU z bolj
onesnaženim zrakom in je v samem vrhu po izpustih delcev na prebivalca in enoto površine.
Izpusti delcev v Sloveniji so predvsem posledica razširjene uporabe lesa v zastarelih kurilnih
napravah gospodinjstev. Pomemben vir delcev je tudi promet. Visoke ravni PM10 in PM2.5 so
tudi posledica neugodnih vremenskih razmer v slabo prevetrenih kotlinah in dolinah
celinskega dela Slovenije. Letna mejna vrednost za PM10 in PM2,5 leta 2016 ni bila presežena
na nobenem merilnem mestu (Gjerek et al., 2017). Izmerjene vrednosti delcev PM10 v okviru
DMKZ leta 2016 so prikazane v tabeli 2.
Iz tabele 2 je razvidno, da leta 2016 ni bila presežena letna mejna vrednost PM10 na nobenem
merilnem mestu v okviru mreže DMKZ. Dopustno število preseganj dnevne mejne vrednosti
PM10 je bilo preseženo na osmih merilnih mestih DMKZ. Najvišji povprečni letni vrednosti
sta bili izmerjeni na merilnih mestih Zagorje ob Savi in Celje. Na obeh merilnih mestih je bilo
preseženo tudi dovoljeno število prekoračitev dnevne mejne vrednosti (Cegnar et al., 2015).
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Tabela 2: Povprečne letne (Cp), maksimalne dnevne (max) koncentracije (µg/m3) in število
preseganj mejne vrednosti (> MV) za PM10 v okviru državne mreže za spremljanje kakovosti
zraka v Sloveniji leta 2016 (Gjerek et al., 2017).

Cp (µg/m3)

Dan
(24-urni interval meritev,
rezultat je dnevna
koncentracija)
max (µg/m3) > MV

Ljubljana Bežigrad

24

122

36

Maribor

27

102

43

Celje

32

127

53

Murska Sobota (Rakičan)

26

104

42

Nova Gorica

21

138

15

Trbovlje

26

109

38

Zagorje

29

111

51

Hrastnik

22

86

25

Koper

19

132

11

Iskrba

11

38

0

Žerjav

23

83

19

Ljubljana (Biotehniška

27

115

40

Kranj

23

100

27

Novo mesto

26

121

41

Velenje

19

98

10

Merilno mesto

Leto
(koledarsko leto)

fakulteta)

*Opomba k tabeli 2: Število preseganj, ki je večje od dopustnega, je označeno s krepko
pisavo.
Stanje onesnaženosti zraka v Sloveniji je mogoče oceniti tudi s pomočjo podatkov o
pokrovnosti treh osnovnih rastnih tipov epifitskih lišajev (skorjasti, listasti in grmičasti).
Uporaba epifitskih lišajev je del monitoringa kakovosti gozdov, ki ga izvaja Gozdarski inštitut
RS. Prisotnost vseh treh lišajskih tipov pomeni boljše razmere za njihovo uspevanje in s tem
tudi čistejši zrak, odsotnost listastih in grmičastih lišajev pa pomeni napredujoče onesnaženje
zraka. Popolna odsotnost lišajev, tudi skorjastih, pomeni močno onesnažen zrak. Prisotnost
posameznih tipov lišajev nakazuje bolj čist zrak in boljšo ohranjenost gozdov na višjih
nadmorskih višinah v Alpah (Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, osrednji
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del Pohorja) in delno na dinarski gorski verigi. Obrast lišajev v osrednji in vzhodni Sloveniji
je zaradi lokalnih virov onesnaženja revnejša (termoenergetski objekti, industrija, promet,
kmetijstvo). V splošnem je stanje onesnaženosti zunanjega zraka relativno slabo, na kar
nakazujeta odsotnost grmičastih lišajev in majhna pokrovnost listastih lišajev na večjem delu
Slovenije. V gorskih gozdovih, ki so odmaknjeni od večjih virov onesnaževanja zraka, lahko
evidentiramo vse tri rastne tipe steljk lišajev in boljšo obrast (Batič, Kastelec, 2011).
Kakovost zunanjega zraka v Sloveniji lahko ocenimo tudi s podatki o izpostavljenosti
prebivalcev onesnaženemu zraku zaradi PM10, pojavom astme in alergijskih bolezni pri
otrocih ter umrljivostjo zaradi bolezni dihal. Dolgotrajna izpostavljenost visokim
koncentracijam PM10 lahko pri ranljivejših skupinah prebivalstva (otroci in starejši) povzroči
kronično vnetje dihalnih poti, poslabšanje bronhitisa in astme, nihanje krvnega tlaka in
hitrejšo srčno frekvenco ter poveča tveganje za prezgodnjo umrljivost in obolevnost za
boleznimi pljuč, srca in ožilja. Vsa ta bolezenska stanja, ki so posledica izpostavljenosti
onesnaženemu zunanjemu zraku s PM10, se odražajo s povečanjem sprejemov otrok in
starejših v bolnišnico in prezgodnjo umrljivostjo. Delež otrok, sprejetih v bolnišnico zaradi
bolezni dihal, je od leta 2012 do leta 2013 porasel na vseh merilnih mestih (Ljubljana,
Maribor, Celje, Murska Sobota, Nova Gorica, Trbovlje in Zagorje ob Savi) s 3211 na 3551
sprejetih otrok. Če bi bila povprečna letna koncentracija PM10 v Sloveniji 20 µg/m3 ali manj,
bi se število sprejemov otrok zaradi bolezni dihal v bolnišnico zmanjšalo za okoli 200,
sprejemov odraslih oseb v bolnišnico in smrti pa ne bi bilo (Bitenc et al., 2015a).
Onesnaženost zraka zaradi PM10, katerih vir je promet, povezujemo tudi z razvojem in
poslabšanjem astme pri otrocih. V Sloveniji so na voljo podatki o številu sprejemov v
bolnišnico zaradi astme in ostalih dihalnih obolenj. Največ sprejemov v bolnišnico z astmo
obolelih otrok med letoma 2002 in 2013 je bilo v Ljubljani in Mariboru. Število sprejemov je
relativno nizko, od 0 % do največ 1,8 %, kar kaže, da so otroci z astmo v Sloveniji dobro
ambulantno vodeni in prejemajo ustrezno terapijo, ki preprečuje poslabšanje astme. Po
podatkih je v Ljubljani okrog 8 % otrok, starih od 0 do 17 let, obolelih za astmo. Približno
250 otrok, starih od 0 do 17 let, kar predstavlja 10 % vseh otrok, je obolelih za astmo zaradi
prometnih cest (Bitenc et al., 2015b).
Dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zunanjemu zraku poveča verjetnost za bolezni
dihal posebno pri otrocih in starejših. Stopnja umrljivosti zaradi bolezni dihal v celotni
Sloveniji upada. Leta 2000 je bila 73,9/100.000 prebivalcev, leta 2015 pa 63,3/100.000
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prebivalcev. Najvišja umrljivost zaradi bolezni dihal je v Zasavski regiji, najmanjša pa v
Osrednjeslovenski regiji. Če bi se v Ljubljani povprečna letna vrednost PM2,5 znižala za
5 μg/m3, bi se stopnja umrljivosti zmanjšala za 2,9 %; če bi bilo onesnaženje s PM2,5 nižje za
5 μg/m3, bi bila življenjska doba podaljšana za 0,4 leta; če bi onesnaženost zraka s PM2,5
znašala 10 μg/m3, bi se zmanjšala stopnja umrljivosti za 4,7 %; če bi onesnaženost zraka s
PM2,5 znašala 10 μg/m3, bi bila življenjska doba podaljšana za 0,6 leta (Bitenc et al., 2016).

1.5 Teoretična izhodišča
Orodje za spremljanje stanja okolja so kazalci okolja. Z njimi spremljamo izvajanje ciljev
veljavne okoljske zakonodaje. Pregledno prikazujejo spremembe v okolju, ki so posledica
vpliva številnih dejavnikov. Povezujemo jih lahko na različne načine (Bernard Vukadin et al.,
2014).
V začetku leta 1990 je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju
OECD) na področju razvoja okoljskih kazalcev na mednarodni ravni razvila in objavila prve
mednarodne nize okoljskih kazalnikov. Zaradi preglednosti in boljšega obveščanja javnosti
države OECD uporabljajo manj kazalnikov, t. i. »ključne kazalnike«, ki so izbrani na podlagi
večjih tematskih sklopov. Ključni okoljski kazalniki OECD v nabor vključujejo kazalnike s
področij podnebnih sprememb, tanjšanja ozonskega plašča, kakovosti zraka, nastajanja
odpadkov, kakovosti voda, vodnih virov, gozdnih virov, ribolovnih virov, virov energije in
biološke raznolikosti (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development,
2008).
Zaradi enotne metodologije okoljski kazalniki omogočajo primerjavo z drugimi državami in
dober pregled nad razpoložljivi podatkovnimi viri o okolju, ki se zbirajo v različnih
informacijskih sistemih. Kazalce lahko uporabimo tudi v tematikah, ki okolje obravnavajo z
drugih zornih kotov – zeleno gospodarstvo, ekosistemske storitve in učinkovita raba virov
(Bernard Vukadin et al., 2014).
Okoljski kazalniki povzemajo, poenostavljajo in sporočajo bolj zapletene podatkovne nize.
Okoljski kazalnik je na splošno kvantitativno merilo, ki se lahko uporablja za preprosto
ponazoritev in sporočanje zapletenih okoljskih pojavov, vključno s trendi in časovnim
napredkom, ter tako pomaga zagotoviti vpogled v stanje okolja (EEA – European
Environment Agency, 2005).
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Kazalnik EEA je sestavljen iz enega ali več grafov in osnovnih podatkov, ki so podkrepljeni z
razlago in analizo v obliki ocene ustrezne strategije/politike. Na takšen način kazalci nudijo
tudi podporo odločanju, saj sledijo zakonodajnim ciljem (EEA – European Environment
Agency, 2014c).
Kazalci okolja v Sloveniji (v nadaljevanju KOS) na podlagi grafov, kart in komentarjev
prikazujejo smer razvoja opazovanega pojava v okolju v Sloveniji. Izdelani so za sedemnajst
tematskih skupin: energija, gozdarstvo, industrijska proizvodnja, instrumenti okoljske
politike, kmetijstvo, morje, narava in biotska pestrost, odpadki in snovni tokovi, podnebne
spremembe, potrošnja v gospodinjstvih, promet, socioekonomski razvoj, tla in površje,
turizem, vode, zdravje ljudi in ekosistemov ter zrak. Metodološko-podatkovni list kazalca
združuje elemente metodološkega opisa (ime kazalca, definicija, metodologija) in podaja
podatke/informacije (ocena razvoja pojava, komentar, podatki), ki se hierarhično
nadgrajujejo. Poleg imena kazalca sta grafično prikazana njegova umestitev v okvir presoje
DPSIR ter ocena razvoja v obliki znaka (marjetice). Ocena je strokovna ocena razvoja pojava
v smislu sledenja splošnemu cilju, ki ga kazalec obravnava. Cilji so povzeti iz zakonodajnih
aktov (Kovač et al., 2016).
Okoljske kazalce splošno razvrščamo glede na (Kovač, 2015):


tematiko – bodisi glede na medij (npr. voda, zrak, tla), okoljsko problematiko (npr.
podnebne spremembe, onesnaženost voda, ravnanje z odpadki) ali ekonomski sektor
(npr. energetika, promet, kmetijstvo);



položaj kazalca v okviru presoje;



tip, ki je odvisen od funkcije kazalca pri opredeljevanju odgovorov na posamezna
politična vprašanja.

Obstaja več tipov kazalec, ki se ločijo glede na politično vprašanje, na katerega odgovarjajo
(Kovač, 2015):


opisni kazalci odgovarjajo na vprašanje »Kakšna sta razvoj pritiskov na okolje in
kakovosti okolja?«;



kazalci učinkovitosti odgovarjajo na nadaljevanje zgornjega vprašanja »… in ali to
pomeni uresničevanje političnih ciljev?«;
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kazalci okoljske učinkovitosti odgovarjajo na vprašanje »Ali so naši ekonomski
procesi postali učinkovitejši?«;



kazalci učinkovitosti politik pa odgovarjajo na vprašanje »Kakšen je bil učinek
politike?«.

Kazalci EEA so oblikovani tako, da odgovorijo na ključna politična vprašanja in podpirajo
vse faze oblikovanja okoljske politike od oblikovanja političnih okvirjev za določanje ciljev
ter spremljanja in vrednotenja politike do komunikacije z oblikovalci politike in javnosti.
Kazalniki so razvrščeni v pet tipov (EEA indicators, 2016):


opisni kazalniki (tip A) odgovarjajo na vprašanje »Kaj se dogaja?«;



kazalniki uspešnosti (tip B) odgovarjajo na vprašanji »Je to pomembno?« in »Ali smo
dosegli cilje?«;



kazalniki učinkovitosti (tip C) odgovarjajo na vprašanje »Ali smo izboljšali stanje?«;



kazalniki učinkovitosti politike (tip D) odgovarjajo na vprašanje »Ali ukrepi
delujejo?«;



skupni kazalniki dobrega počutja (tip E) odgovarjajo na vprašanje »Ali smo na
splošno bolje?«.

Sistem kazalcev okolja (Indicator Management System – IMS) EEA trenutno vsebuje 127
kazalnikov, ki pokrivajo 22 okoljskih tem. Kazalniki EEA spadajo v naslednje tematske
sklope (EEA indicators, 2016):


izpusti onesnaževal iz zraka APE (Air pollutant emissions),



kazalniki za spremljanje stanja in vpliva na podnebne spremembe CLIM (Climate
state and impact indicators),



energetski kazalniki ENER (Energy indicators),



kazalniki za spremljanje rabe tal in površja LSI (Land and soil indicators),



kazalniki za spremljanje stanja na področju upravljanja morskega okolja MAR
(Marine indicators),
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kazalniki obetov (Outlook indicators),



evropski kazalniki biotske raznovrstnosti SEBI (Streamling European biodiversity
indicatros),



trajnostna potrošnja in proizvodnja SCP (Sustainable consuption and production),



poročevalski mehanizem o okolju in prometu TERM (Transport and environment
reporting mechanism),



kazalniki voda WAT (Water indicators),



kazalniki učinkovitosti vodnih virov WREI (Water resource efficiency indicators),



kazalniki za spremljanje upravljanja z odpadki WST (Waste indicators).

Okoljske presoje postajajo pomembno orodje pri načrtovanju in vrednotenju na vseh ravneh
odločanja. Najpomembnejši kazalci danes uporabljajo tri- ali petdelne okvire presoje: okvir
PSR vključuje obremenitve, stanje in odzive (Pressure, State, Response – PSR), okvir DSR
vključuje gonilne sile, stanje in odzive (Driving force, State, Responese – DSR) in okvir
DPSIR vključuje gonilne sile, obremenitve, stanje, vplive in odzive (Driving force, Pressure,
State, Impact, Response – DPSIR) (Niemeijer, Groot, 2008).
Prvi okvir PSR so razvili OECD, kanadska vlada in Program združenih narodov za okolje (v
nadaljevanju UNEP). Vključuje obremenitve, stanje in odzive: »Obremenitve na okolje zaradi
človeških in gospodarskih dejavnosti vodijo do državnih ali okoljskih sprememb, ki
prevladujejo zaradi teh obremenitev in lahko povzročijo odzive družbe, da spremenijo
obremenitve in stanje okolja« (OECD – Organisation for Economic Co-operation and
Development, 1999). Ta okvir OECD še vedno uporablja pri njihovih ključnih kazalnikih
(Niemeijer, Groot, 2008).
Drugi okvir DSR OECD se uporablja v okoljskih kazalnikih za kmetijstvo. V tem primeru
pojem obremenitve nadomesti pojem gonilne sile. Ta okvir vključuje gonilne sile, stanje in
odzive: »S kmetijsko dejavnostjo lahko izboljšamo kakovost okolja s povečanjem
zmogljivosti shranjevanja vode v nekaterih kmetijskih sistemih in tako izboljšamo težave z
erozijo tal, plazovi in poplavami, pretirano uporabo gnojil in pesticidov« (OECD, 1999).
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Tretji okvir DPSIR sledi isti shemi kot prva dva okvira, vendar ga odlikuje več korakov.
Vključuje gonilne sile, obremenitve, stanje, vplive in odzive. Po okviru DPSIR sta socialni in
gospodarski razvoj gonilni sili, ki obremenjujeta okolje in vodita do sprememb stanja okolja.
Po drugi strani te spremembe vodijo do vpliva na zdravje ljudi, ekosisteme in materiale in
lahko izzovejo družbeni odziv s povratnimi informacijami na gonilne sile, obremenitve ali
stanje in vplive neposredno (Smeets, Weterings, 1999). Okvir DPSIR lahko teoretično
zagotovi najboljši vpogled v vzročnost, saj vključuje več korakov in pomembne razlike med
stanjem in vplivi (Niemeijer, Groot, 2008).
Novejši sistemi ocene stanja okolja so bistveno bolj kompleksni od okvira presoje DPISR.
Njihov pomen je bistveno večji, saj istočasno upoštevajo tako vpliv zdravstvene kot
ekosistemske komponente okolja. Milenijska ocena ekosistemov (MEA – Millennium
Ecosystem Assessment) temelji na obravnavi ekosistemov in rabi naravnih virov, saj je za
zdravje in blaginjo na splošno pomembno, kako »zdravi« so ekosistemi, v katerih živimo.
Ekosistemi namreč zagotavljajo osnovne dobrine, kot so hrana, energija, voda in materiali.
Znano je, da na zdravje in blaginjo vplivajo ekosistemske storitve. MEA loči med naslednjimi
ekosistemskimi storitvami (Alcamo et al., 2003):


podporne storitve (supporting services): storitve, potrebne za proizvodnjo vseh ostalih
ekosistemskih storitev (npr. nastajanje tal, kroženje hranil, primarna proizvodnja);



oskrbne storitve (provisioning services): izdelki, pridobljeni iz ekosistemov (npr.
hrana, voda, gorivo, vlaknine, biokemikalije, genske informacije);



nadzorne storitve (regulating services): koristi, pridobljene iz nadzora procesov v
ekosistemu (npr. podnebna zakonodaja, vodna zakonodaja);



kulturne storitve (cultural services): nematerialne koristi, pridobljene iz ekosistemov
(npr. koristi za družbo – izobraževanje, rekreacija, ekoturizem, kulturna dediščina).

MEA opredeljuje tudi mehanizme, ki obravnavajo primere, kaj se zgodi, če ekosistemi
zavrnejo dostop do osnovnih dobrin, in kako to vpliva na blaginjo. Iz tega izvira okvir
DPSEEA, ki vključuje gonilne sile, obremenitve, stanje, izpostavljenost, vplive in ukrepanje
(Driving force, Pressure, State, Exposure, Effect, Action – DPSEEA) ter ga uporabljata WHO
in EEA. Okvir DPSEEA ugotavlja, kako so učinki odvisni od poškodovanosti ekosistemov,
kar vpliva na moteno delovanje ekosistemskih storitev. Iz tega okvira izvirata dva pristopa
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(modified/proximal) – mDPSEEA in (distal) dDPSEEA. Razlika med mDPSEEA in
dDPSEEA je predvsem v prostorski dimenziji. Tako v enem kot drugem modelu gonilne sile
vplivajo na spremembe, toda pri mDPSEEA se sprememba zgodi v realnem času in prostoru
(npr. vpliv onesnaženega zraka ali vode je vezan na zdravje ljudi v prostoru, kjer se
onesnaženje zgodi). Pri dDPSEEA gonilne sile vplivajo na ekosistemske storitve na
oddaljenih lokacijah, kar lahko širše vpliva na socialne, ekonomske in ekološke sisteme. V
primerjavi s tradicionalnim modelom ocene stanja lahko poškodba ekosistemskih storitev
vpliva tudi na drugih lokacijah in ne samo tam, kjer se dejansko zgodi (EEA – European
Environment Agency, 2015c).
Na sliki 2 je prikazan model dDPSEEA. Model prikazuje, kako lahko gonilne sile s svojim
vplivom na ekosistemske storitve vplivajo na zdravje in dobro počutje na oddaljenih
lokacijah. Npr. vpliv izpustov toplogrednih plinov na globalni klimatski sistem in posledica
podnebnih sprememb na lokalni ravni. Pri vsem tem je pomembno, da je škoda ekosistema ne
glede na prvoten vpliv v svetu tesno povezana s socialnimi, ekonomskimi in ekološkimi
sistemi, učinki na zdravje in dobro počutje pa se lahko čutijo povsod (npr. z migracijo ali
škodo v preskrbi z varno hrano). Ta konceptualni model združuje socialno kompleksnost z
ekološko kompleksnostjo v odnosu med okoljem, zdravjem in dobrim počutjem v različnih
obsegih (EEA – European Environment Agency, 2015d).
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Slika 2: Model dDPSEEA (Reis et al., 2013)
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2

NAMEN
Namen naloge je pripraviti celovit model za oceno kakovosti zunanjega zraka z uporabo
kazalcev okolja z naslednjimi cilji:
1. pregledati modele za pripravo celovite ocene kazalca okolja (kakovost zunanjega
zraka), ki temeljijo na pristopu DPSIR,
2. pregledati in analizirati veljavne pravne zahteve na področjih kakovosti zunanjega
zraka, prometa in energetike po modelu DPSEEA,
3. opredeliti podatkovne sisteme, v katerih se zbirajo okoljski in zdravstveni podatki,
potrebni za pripravo celovite ocene, in oceniti stanje zbiranja okoljskih in zdravstvenih
podatkov,
4. oceniti stanje dostopnosti rutinsko zbranih okoljskih in zdravstvenih podatkov,
vključno z opredelitvijo podatkovnih vrzeli.
Na podlagi ciljev smo postavili naslednje hipoteze:
1. osnova za izdelavo modela kakovosti zraka se nanaša na dejstvo, da večina izpustov v
zrak izvira iz gospodinjstev (izraba lesne biomase), prometa, energetike in kmetijstva,
2. rutinsko zbrani okoljski in zdravstveni podatki so nepopolni in pomanjkljivi
(razpršenost podatkov, časovna in prostorska ločljivost) za pripravo celovitega modela
kazalcev okolja na primeru kakovosti zunanjega zraka,
3. podatkovne vrzeli predstavljajo oviro pri pripravi celovitega modela z uporabo
kazalcev okolja.
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3

METODE DELA
3.1 Pregled modelov za pripravo celovite ocene, ki temeljijo na
pristopu DPSIR
Na spletnih straneh ARSO in EEA smo pregledali modele za pripravo celovite ocene, ki
temeljijo na uporabi kazalcev, in ocene presoje z uporabo DPSIR.
Z uporabo modela DPSIR in kombiniranjem kazalcev (zrak, promet, energetika, zdravje) je
podana celovita ocena stanja kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji.
V pregledu modelov smo zajeli različne nabore kazalcev – EUROSTAT, Evropska komisija,
EEA in OECD. Kriterija za izdelavo modela sta dostopnost in kakovost okoljskih in
zdravstvenih podatkov. Model bo opredeljen z uporabo različnih naborov kazalcev, ki jih
obravnavajo EUROSTAT, Evropska komisija in OECD.

3.2 Razvrščanje veljavnih pravnih aktov po modelu DPSEEA

3.2.1 Obdobje opazovanja
Pregledali smo veljavne področne pravne predpise zadnjih osmih let, in sicer od leta 2008 do
leta 2016. Za obdobje od leta 2008 smo se odločili, ker je zakonodaja od takrat naprej
usklajena z evropskim pravnim redom.

3.2.2 Viri podatkov
Veljavne evropske področne pravne predpise smo pridobili s spletnih strani Evropske
komisije (EC) in EEA ter evropske baze pravnih dokumentov Eurlex.
Zakonodajne zahteve na področju Slovenije smo pridobili s spletnih strani Ministrstva za
okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) in ARSO ter Registra predpisov (PisRS).
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3.2.3 Metoda zbiranja podatkov
Pregled in analiza zakonodajnih zahtev in ciljev EU in Slovenije sta zajemala veljavne
področne predpise zadnjih osem let, in sicer od leta 2008 do leta 2016. V pregled in analizo
zakonodajnih zahtev so vključene tudi nekatere direktive na področjih zraka in prometa pred
letom 2008, ki še veljajo in so usklajene.
Pregledali smo direktive, uredbe, odloke, zakone, pravilnike in smernice za področja zraka,
prometa (z vidika rabe javnega potniškega prometa) in energetike (z vidika obnovljivih virov
energije).
Obdelava podatkov je zajemala pregled zahtev in določb, ki so bistvenega pomena za
zagotavljanje zdravja ter kakovosti življenja.
Izdelali smo tabelo, v kateri smo opisno prikazali vrsto predpisa (direktiva, uredba, odlok,
zakon, pravilnik, smernice), področje predpisa (zrak, promet, energetika) in bistvene zahteve
predpisa. Veljavne pravne akte smo razvrstili po modelu DPSEEA.

3.3 Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov v
Sloveniji

3.3.1 Obdobje zbiranja podatkov
Pri oceni stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov smo zajeli podatke zadnjih osem
let, in sicer od leta 2008 do leta 2016.

3.3.2 Viri podatkov
Pri delu smo se osredotočili na naslednje podatkovne baze:


okoljsko bazo KOS (Kazalci okolja v Sloveniji);



meteorološko bazo podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO);



bazo podatkov za promet Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI);
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podatkovne zbirke zdravstvenih podatkov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
(NIJZ);



podatkovno bazo za področja prometa, energetike, sociale in ekonomije na
Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS);



podatkovno bazo o razvoju in regionalnem razvoju na Uradu Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR);



katalog podatkovnih virov o okolju ARSO.

3.3.3 Pregled podatkov
Izdelali smo tabelo, v kateri smo opisno prikazali, katere podatke zbiramo (okoljske,
zdravstvene, demografske) in kdo jih zbira, frekvenco zbiranja in osveževanja podatkov,
popis podatkovnih baz (v kakšni obliki so dostopni podatki), analizo časovne in prostorske
dimenzije podatkovnih zbirk ter analizo nosilcev podatkovnih zbirk.

3.3.4 Analiza rezultatov
Podatkovne baze smo ocenjevali glede na njihovo uporabnost po principu semaforja. Rdeča
barva je uporabljena za neuporabne podatkovne baze. Rumena barva je uporabljena za
podatkovne baze, ki nudijo nekaj informacij in jih ne moremo uporabiti. Zelena barva je
uporabljena za podatkovne baze, ki so uporabne in jih lahko uporabimo.

3.4 Ocena dostopnosti okoljskih in zdravstvenih podatkov

3.4.1 Vhodni podatki
Vhodni podatki pri oceni dostopnosti podatkov so podatki iz podatkovnih baz poglavja 3.3.2.
Merila za oceno vhodnih podatkov so povzeta po merilih, ki jih je opredelila EEA in
vključujejo naslednje zahteve (Peifer, 2004):
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enoznačno metodologijo in frekvenco zbiranja podatkov,



enotno metodologijo obdelave podatkov, ki omogoča primerjavo z državami EU.

3.4.2 Analiza dostopnosti podatkov
Izvedli smo analizo, predstavljeno v podpoglavju 3.3.4. Dostopnost podatkov smo ocenjevali
po principu semaforja (rdeča, rumena, zelena). Rdeča barva je uporabljena za podatke, ki se
zbirajo zgolj informativno in jih ne moremo uporabiti pri celovitem ocenjevanju. Rumena
barva je uporabljena za podatke, ki nudijo nekaj informacij o stanju, vendar jih ne moremo
uporabiti pri celovitem ocenjevanju. Zelena barva je uporabljena za podatke, ki nudijo
informacije o stanju in jih lahko neposredno uporabimo pri celovitem ocenjevanju. Hkrati
smo opredelili tudi podatkovne vrzeli.
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4

REZULTATI
4.1 Pregled modelov za pripravo celovite ocene, ki temeljijo na
pristopu DPSIR
Modele za pripravo celovite ocene, ki temeljijo na pristopu DPSIR, smo pregledali na spletnih
straneh ARSO in EEA. Modeli ARSO, ki temeljijo na pristopu DPSIR, so dostopni na
spletišču Kazalci okolja v Sloveniji. Ključni kazalci okolja za pripravo celovite ocene na
primeru kakovosti zunanjega zraka, ki temeljijo na pristopu DPSIR, so kazalci iz tematskih
skupin energija, industrijska proizvodnja, kmetijstvo, promet, zdravje ljudi in ekosistemov ter
zrak.
Na podlagi podatkov kazalcev okolja smo tako pripravili okvirno oceno stanja kakovosti
zunanjega zraka v Sloveniji, ki temelji na pristopu DPSIR:


D (gonilne sile): energetika (povečanje rabe energije za ogrevanje, v industriji,
prometu), kmetijstvo (intenzivno kmetijstvo), promet (starejši vozni park),
gospodinjstva (raba fosilnih goriv);



P (obremenitve): izpusti SO2, NOx, CO2, CO, NO2, metana, NH3, didušikovega
oksida, delcev PM10 in PM2,5, toplogrednih plinov, odpadki od zgorevanja premoga,
proizvodnja radioaktivnih odpadkov, mineralna gnojila in fitofarmacevtska sredstva;



S (stanje): onesnaženost zraka (z delci PM10 in PM2,5, ozonom), povečane
koncentracije nitratov v podzemni vodi;



I (vplivi): vpliv na zdravje ljudi (izpostavljenost prekomernim ravnem hrupa zaradi
prometa, prezgodnja umrljivost, kronične bolezni dihal, pljučni rak, bolezni srca in
ožilja), ekosisteme (poškodovanost gozdov, zakisovanje, evtrofikacija) in kakovost
zraka (lokalno in globalno onesnaženje zraka);



R (odzivi): cene in davki na energijo (višje trošarine in dajatve), subvencije v
energetiki (namenjene za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije), uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem (ISO 14001, EMAS, okoljske
marjetice), ekološko kmetovanje, kmetijsko-okoljski ukrepi, rast cene pogonskih
goriv, ozaveščanje javnosti o vplivih prometa na okolje, zaračunavanje prometnih
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stroškov, ukrepi v termoelektrarnah in industriji (razžvepljevalne naprave, filtri za
prah, premog z nizko vsebnostjo žvepla), uvedba goriv z nizko vsebnostjo žvepla.
Modeli EEA, ki temeljijo na pristopu DPSIR, so dostopni na spletni strani EEA. Osnovni
okvir DPSIR je prikazan na sliki 3.
Najnovejši modeli EEA temeljijo na pristopu DPSEEA. Model DPSEEA je novejša različica
modela DPSIR. Oba modela vključujeta komponento izpostavljenost (angl. Exposure), ki pri
proučevanju vpliva okoljskih determinant na zdravje predstavlja pomembno komponento
(slika 3).

Slika 3: Model DPSI(E)R in njegove komponente (EEA, 2015c)
Model DPSI(E)R vključuje različne nabore kazalcev – EUROSTAT, EC, OECD –, ki
obravnavajo trajnostni razvoj s področij energetike in industrije, kmetijstva, prometa, okolja,
gospodinjstev ter zdravja in jih lahko povežemo s kakovostjo zunanjega zraka. Na stopnjo
onesnaženja zraka vpliva več virov. Med najbolj pereče uvrščamo gospodinjstva (individualna
kurišča), sledijo promet, energetika in industrija ter kmetijstvo.

25

Model ocenjevanja kakovosti zraka, ki je prikazan v nadaljevanju, se nanaša na gospodinjstva
kot ena glavnih virov PM v zunanjem zraku. Z uporabo modela DPSEEA lahko ugotovimo
številne pomembne izzive, pritiske in izpostavljenosti na področju gospodinjstev. Pomembne
gonilne sile na področju gospodinjstev so gostota prebivalstva, staranje prebivalstva, dohodek,
življenjski slog, prostorsko načrtovanje in politike glede gradbenih materialov, gradbeni
standardi, potrošniške navade in varčevanje z energijo ter urbana zasnova (dostop do zdravega
okolja, storitev, mobilnosti) in prevoz. Obstajajo tudi številna tveganja, ki smo jim
izpostavljeni znotraj in zunaj gospodinjstev; to so kemična (hlapne organske spojine – VOCs,
CO, NO2, tobačni dim, azbest), mikrobiološka (plesni, prah) in fizikalna tveganja
(temperatura, radon in sevanja), ki so povezana z vplivi na zdravje (astma, kardiovaskularne
bolezni). Gonilne sile lahko vplivajo na zdravje preko proksimalne ali distalne poti (EEA,
2015e).
Vpliv gospodinjstev na kakovost zunanjega zraka po modelih dDPSEEA in mDPSEEA je
prikazan na sliki 4.

Slika 4: Vpliv gospodinjstev na kakovost zunanjega zraka po modelih mDPSEEA in
dDPSEEA (EEA – 2015d)
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Pri oceni stanja kakovosti zraka je potrebno upoštevati najnovejše sisteme ocene stanja okolja,
ki vključujejo vpliv tako zdravstvene kot ekosistemske komponente okolja. Učinkovito
upravljanje okolja, zagotavljanje pogojev za zdravje ljudi in dobro počutje dosežejo številna
področja politike in morajo temeljiti na razumevanju kompleksnih sistemskih interakcij. S
tem namenom so bili razviti novi konceptualni okviri, ki se osredotočajo na celosten pristop
ocenjevanja interakcij med okoljskimi dejavniki in zdravjem ljudi ter lahko zajamejo širši
prostorski, socialno-ekonomski in kulturni kontekst. Iz tega izvirata okvira dDPSEEA in
mDPSEEA, ki sta najprimernejša za oceno stanja kakovosti zraka in sta prikazana v prilogi
8.1.
Na podlagi pregleda modelov DPSIR in DPSEEA ugotavljamo, da je za učinkovito analizo
kakovosti zunanjega zraka potreben celovit pristop, pri katerem se socialni in ekonomski
kontekst povezujeta z okoljem, zdravjem in dobrim počutjem. Celovito lahko pristopamo le
po modelu DPSEEA. Hkrati model DPSEEA omogoča dve poti odločanja, in sicer distalno
(dDPSEEA) ali proksimalno (mDPSEEA). Za razliko od modela DPSEEA pristop po modelu
DPSIR prikazuje vpliv gonilnih sil na lokalni lokaciji. Modeli ARSO tako prikazujejo vpliv
gonilnih sil na območju Slovenije. Zaradi prej omenjenih prednosti modela DPSEEA bi tudi v
Sloveniji bila smiselna uporaba modela DPSEEA za celovito analizo okolja. Predlog
implementacije modela DPSEEA v slovenskem prostoru je prikazan na sliki 5. Večje vire
onesnaževalcev zraka in njihovo razvrstitev v posamezno komponento modela DPSEEA smo
označili z barvami – z rdečo barvo gospodinjstva, z zeleno barvo promet in z modro barvo
industrijo in energetiko. Nepobarvane komponente so črne barve; to so skupne informacije
vseh treh virov onesnaževalcev zraka.
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mDPSEEA

dDPSEEA

Okoljski, socialni in
ekonomski kontekst

Okoljski, socialni in
ekonomski kontekst

Slika 5: Predlog implementacije modela DPSEEA v slovenskem prostoru
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4.2 Razvrščanje veljavnih pravnih aktov po modelu DPSEEA
Zakonodajne zahteve EU na področjih zraka, prometa in energetike so določene z
direktivami. Slovenija je z uredbami, zakoni, pravilniki in operativnimi programi zahteve EU
implementirala v svojo zakonodajo.
Okvirni pregled zakonodajnih zahtev EU in Slovenije je pripravljen po modelu DPSEEA in je
prikazan v prilogi 8.2. V okvirnem pregledu sta prikazana vrsta in ime predpisa. Z
razvrstitvijo zakonodaje po modelu DPSEEA smo želeli prikazati, v katero komponento
DPSEEA sodi posamezen predpis.
Podrobnejši pregled zakonodajnih zahtev EU in Slovenije ter razvrstitev po modelu DPSEEA
(dDPSEEA in mDPSEEA) je prikazan v prilogah od 8.3. do 8.5., kjer so prikazani vrsta
predpisa (direktiva, uredba, odlok, zakon, pravilnik, smernice), področje predpisa (zrak,
promet, energetika) in bistvene zahteve predpisa.
Na podlagi razvrstitve zakonodajnih zahtev po modelu DPSEEA ugotavljamo, da
zakonodajne zahteve pokrivajo vse komponente modela – gonilne sile, pritiske,
izpostavljenost/vplive in odzive. Zakonodajne zahteve EU pokrivajo celotno EU (oddaljene
lokacije – dDPSEEA), medtem ko se zakonodajne zahteve Slovenije v določenih primerih
nanašajo le na Slovenijo (lokalne lokacije – mDPSEEA). Kljub temu, da zakonodaja pokriva
vse komponente modela, pa onesnaženost ozračja še vedno ostaja okoljski problem. Z
upoštevanjem predpisov s področja industrijskih onesnaževalcev in uvedbo tehnoloških
ukrepov so se tako na oddaljenih kot lokalnih lokacijah koncentracije onesnaževal v zunanjem
zraku postopno znižale. Tudi z zakonodajnimi ukrepi na področju prometa se je stanje
bistveno izboljšalo, vendar pa promet še vedno ostaja eden izmed večjih virov onesnaževanja
zraka, saj so tehnološki ukrepi na tem področju še v fazi razvoja (uvedba obnovljivih virov
energije, električna vozila). Problem predstavljajo gospodinjstva, ki ostajajo nenadzorovan vir
onesnaževanja zraka in vplivajo na kakovost zraka predvsem v zimskem času.

29

4.3 Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov v
Sloveniji
Pri oceni stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov so podatki zajeti iz podatkovnih
baz ARSO, DRSI, NIJZ, SURS, UMAR za zadnjih osem let, in sicer od leta 2008 do leta
2016.
V prilogi 8.6. je opisno prikazano, kateri podatki se zbirajo (okoljski, zdravstveni,
demografski) s spremljajočimi podatki.
Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov je pokazala, da so podatki časovno
primerljivi za obdobje od leta 2002 do leta 2015. Podatki o prostorski primerljivosti so zaradi
slabše prostorske pokritosti Slovenije slabše primerljivi. Vsi podatki so dostopni v elektronski
obliki. Zdravstveni podatki se zbirajo v podatkovnih bazah KOS, NIJZ in SURS. Okoljski
podatki se zbirajo v meteorološki bazi podatkov ARSO, podatkovnih bazah KOS, DRSI,
SURS, UMAR in katalogu podatkovnih virov o okolju ARSO. Podatki iz podatkovnih baz
KOS, NIJZ, SURS, UMAR in kataloga podatkovnih virov o okolju ARSO se zbirajo na
mesečni, četrtletni, polletni in letni ravni. Podatki iz meteorološke baze podatkov ARSO se
zbirajo polurno, dnevno, letno in mesečno, podatki v podatkovni bazi DRSI pa se zbirajo
dnevno in letno. Pomanjkljivost zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov predstavlja
razpršenost podatkov po podatkovnih bazah. Določen del okoljskih in zdravstvenih podatkov
se namreč zbira v dveh ali več podatkovnih bazah. Primer tega sta podatkovni bazi NIJZ in
SURS, ki zbirata enake zdravstvene podatke. Zdravstvenih in okoljskih podatkov, ki se
zbirajo v podatkovnih bazah, pogosto ne moremo povezati z določenim problemom v okolju.
Smiselno bi bilo, da bi imeli enotno vstopno točko za vse nacionalne kazalce v Sloveniji, in
sicer za vse dimenzije trajnostnega razvoja – okoljsko, socialno in ekonomsko –, kar
obravnava predstavljen model DPSEEA.

4.4 Ocena dostopnosti okoljskih in zdravstvenih podatkov
Okoljski in zdravstveni podatki so pri njihovi oceni dostopnosti zajeti iz podatkovnih baz
poglavja 3.3.2 in prikazani v prilogah 8.7. in 8.8.
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Ocena dostopnosti rutinsko zbranih (v nadaljevanju ocena) okoljskih in zdravstvenih
podatkov, potrebnih za celovit pristop priprave kazalcev okolja, je pokazala, da so podatki
dostopni v elektronski obliki podatkovnih baz NIJZ, SURS, KOS, DRSI in UMAR.
Ocena zdravstvenih podatkov je pokazala, da so v podatkovnih bazah NIJZ, SURS in KOS
dostopni podatki o umrljivosti, stopnji bolnišničnih obravnav in številu sprejemov v
bolnišnico zaradi bolezni dihal ter astmi in alergijskih boleznih pri otrocih. Podatkovni bazi
NIJZ in SURS zbirata enake podatke o umrlih po občinah (odstotek prezgodnje umrljivosti) in
umrlih po osnovnem vzroku smrti, spolu in starostnih skupinah (bolezni dihal, obtočil). NIJZ
še dodatno zbira podatke o standardizirani stopnji umrljivosti po nekaterih izbranih poglavjih
vzrokov smrti in stopnji bolnišničnih obravnav zaradi bolezni. Vsi omenjeni podatki se
zbirajo na letni ravni. Za celovito oceno bi bilo potrebno vključiti še dodatne podatke s
področja zdravja in dobrega počutja, ki so prav tako posledica onesnaževanja zraka, kot so
npr. bolezni prebavil, prekomerna telesna teža in debelost, bolezni srca in ožilja, bolezni
dihal, poškodbe, rakave bolezni, motnje v razvoju živčnega, hormonskega in imunskega
sistema, motnje spanja in nemir.
Ocena okoljskih podatkov je pokazala, da se v podatkovni bazi KOS na mesečni in letni ravni
zbirajo podatki o onesnaženosti zraka z SO2, NO2, O3, delci PM10 in PM2,5, podatki o
vsebnosti žvepla v gorivih pa se spremljajo na letni ravni. Meteorološka baza podatkov ARSO
zbira polurne avtomatske meritve kakovosti zraka (meritve SO2, O3, NOx, CO, PM10), v
arhivu meteoroloških podatkov pa se podatki zbirajo dnevno. Podatki DRSI o prometnih
obremenitvah se zbirajo dnevno in letno, prav tako podatki SURS (kazalniki za izpuste v zrak,
emisije v zrak iz gospodinjstev in industrije – NAMEA, izpusti toplogrednih plinov po
kategorijah virov, kazalniki kakovosti zraka, število vseh osebnih avtomobilov v uporabi,
potniški kilometri v cestnem javnem potniškem prometu, kazalniki izpustov toplogrednih
plinov). V podatkovni bazi UMAR – kazalniki blaginje v Sloveniji – so podatki zbrani do leta
2013 in prikazujejo stanje materialne, družbene in okoljske blaginje. Za celovito oceno bi
potrebovali natančnejše podatke o prometnih obremenitvah, številu gospodinjstev, ki
uporabljajo lesno biomaso, in starosti kurilne naprave.
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5

RAZPRAVA
5.1 Najpomembnejši rezultati
S pripravo celovitega modela kazalcev okolja na primeru kakovosti zunanjega zraka smo
pripravili izhodišča za oblikovanje modela za ocenjevanje dostopnosti in kakovosti rutinsko
zbranih okoljskih in zdravstvenih podatkov in podali ključne pomanjkljivosti ter izboljšave
zbiranja omenjenih podatkov.
Najpomembnejši rezultati magistrskega dela so:
1. Na primeru kakovosti zunanjega zraka smo predlagali implementacijo modela
DPSEEA v slovenskem prostoru, ki vključuje tudi komponento zdravja in dobrega
počutja.
2. Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov je pokazala, da so podatki
časovno primerljivi, z manjšimi pomanjkljivosti, ki se lahko odpravijo.
3. Ocena stanja dostopnosti okoljskih in zdravstvenih podatkov je pokazala, da so
podatki, ki se zbirajo v podatkovnih bazah KOS, ARSO, SURS in NIJZ, dostopni v
elektronski obliki, vendar so premalo kakovostni za celovito oceno. V elektronski
obliki so delno dostopni podatki podatkovne baze DRSI.

5.2 Primerjava najpomembnejših rezultatov s podobnimi koncepti

5.2.1 Model DPSEEA
Pregled modelov za pripravo celovite ocene je pokazal, da je najprimernejši model za
pripravo celovite ocene kazalca okolja model DPSEEA (EEA, 2015c). V primerjavi s
tradicionalnim modelom ocene stanja (DPSIR) okvir DPSEEA upošteva, da gonilne sile lahko
vplivajo tudi na oddaljenih lokacijah in ne zgolj na lokalni ravni.
Model DPSEEA je lahko pri onesnaževanju zraka tudi sistematično orodje za ponazoritev
kazalnikov na področjih zdravja in okolja. Povezave med kazalniki onesnaženosti zraka se
lahko uporabijo za izboljšanje politik na področju okoljskega zdravja. V pilotni študiji v
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Koreji so model DPSEEA uporabili kot kazalnik okoljskega zdravja pri onesnaževanju zraka.
V študiji so gonilne sile predstavljali število registriranih vozil, poraba goriv v cestnem
prometu ter število potnikov v javnem prometu. Obremenitve predstavljajo skupni letni
izpusti onesnaževal zraka, ki vodijo do sprememb v izpostavljenosti in zdravstvenega stanja
prebivalstva (prevalenca astme pri otrocih se je hitro povečevala). V študiji so ugotovili, da
številni okoljski dejavniki, npr. onesnaževanje zraka in vedno večje število prevoznih
sredstev, prispevajo k razširjenosti astme pri otrocih (Choi et al., 2010).
Okvir DPSEEA je najbolj primeren okoljski kazalnik za podnebne spremembe in zdravje.
Vključuje pregledne povezave med različnimi okoljskimi ali zdravstvenimi kazalniki ter se
osredotoča na izboljšanje javnega zdravja. Okvir DPSEEA lahko zagotovi podporo za
oblikovanje smernic, potrebnih za razvoj okoljskih kazalnikov za merjenje in spremljanje
vplivov podnebnih sprememb na zdravje in okolje (Hambling et al., 2011). WHO je leta 2001
predstavil primer okvira DPSEEA za obravnavanje potencialnih vplivov globalnih podnebnih
sprememb na zdravje. Rast prebivalstva, urbanizacija, sprememba rabe zemljišč, kmetijstvo,
promet in energetska politika predstavljajo gonilne sile. Obremenitve predstavljajo
toplogredni plini in aerosoli, ki se proizvedejo pri zgorevanju fosilnih goriv za industrijsko in
domačo rabo ter gorenju biomase. To vodi do dolgoročnih podnebnih sprememb, ki
predstavljajo stanje. Učinki podnebnih sprememb so vročinski valovi, mraz, poplave, suše,
močan veter, postopno višanje temperature in onesnaževanje zraka, ki vplivajo na zdravstvene
izide – kardiovaskularne in ledvične bolezni, akutne in kronične bolezni dihal in alergije
(WHO, 2001).
Bartram in Gentry-Shields v svoji raziskavi ugotavljata, da okvir DPSEEA omogoča tudi
ovrednotenje ukrepov s področja javnega zdravja. DPSEEA je hkrati učinkovito sredstvo za
določanje povezav med vodnim okoljem in boleznimi, povezanimi z vodo. Ključne gonilne
sile so ekstremni vremenski pojavi (poplave), podnebne spremembe, krčenje gozdov, rast
prebivalstva, vodna infrastruktura (jezovi in namakalni sistemi) in intenzivnejše kmetijstvo.
Višje temperature, kanalizacijske odplake, ugodne razmere za razmnoževanje patogenov in
parazitov

predstavljajo

obremenitve.

Stanje

predstavlja

onesnažena

voda

(visoke

koncentracije patogenov), katere posledica so bolezni, povezane z vodo – diareja, malarija in
japonski encefalitis (Bartram in Gentry-Shields, 2014).
V kontekstu vplivov na zdravje ljudi je treba predstaviti izpostavljenost in posledične vplive
na zdravje. Ti vidiki se upoštevajo pri okviru DPSEEA. Različne gonilne sile ustvarjajo
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pritiske, ki vplivajo na stanje okolja in na koncu na zdravje zaradi različnih načinov
izpostavljenosti, s katerimi ljudje pridejo v stik v okolju. Ključni prednosti modela sta
možnost nadzora težav pri viru in pogosta ponudba številnih drugih okoljskih in družbenih
koristi. Prednosti sta tudi fleksibilnost in uporabnost modela DPSEEA; uporabnost je odvisna
od konteksta, v katerem se uporablja. Nadaljnje izboljšave modela so potrebne za uporabo
modela pri oblikovanju politik (Von Schirnding, 2002; Reis et al., 2013).
Okvir DPSEEA pozitivno deluje na tveganja, povezana z onesnaženjem okolja, saj verigi
gonilnih sil z izpusti in izpostavljenostjo sledi učinek na zdravje (WHO, 1999).
Okvir DPSEEA hkrati zajema okoljske probleme in jih povezuje z vidikom zdravja in
dobrega počutja, zato bi ga bilo smiselno implementirati v kazalnike s področja zdravja in
okolja v slovenskem prostoru. Menimo, da je predlog implementacije modela DPSEEA v
slovenskem prostoru mogoč in izvedljiv pod pogojem, da se odpravijo pomanjkljivosti v
zbiranju okoljskih in zdravstvenih podatkov, ki smo jih že navedli.

5.2.2 Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov
Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov je pokazala časovno primerljivost za
obdobje od leta 2002 do leta 2013. Podatki o prostorski primerljivosti so zaradi slabše
prostorske pokritosti Slovenije slabše primerljivi. Dostopni so v elektronski obliki. Glavne
institucije, ki prispevajo k zbiranju okoljskih in zdravstvenih podatkov za izbrani model ocene
kakovosti zraka so ARSO, NIJZ in SURS. Pomanjkljivost zbiranja okoljskih in zdravstvenih
podatkov predstavlja razpršenost podatkov po različnih podatkovnih bazah. Določen del
okoljskih in zdravstvenih podatkov se namreč zbira v dveh ali več podatkovnih bazah.
Podatkov, ki se zbirajo v podatkovnih bazah, pogosto ne moremo povezati z določenim
problemom v okolju zaradi zbiranja na različnih ravneh in ker niso namenjeni povezovanju
zdravstvenih in okoljskih podatkov.
Na podoben problem so že opozorili raziskovalci v Študiji celostnega sklapljanja zdravstvenih
in okoljskih podatkov v Zasavju kot modelu študije za podporo pri oblikovanju in izvajanju
medsektorskih politik s področja okolja in zdravja, kjer so opredelili pomanjkljivosti
razpoložljivih vhodnih podatkov za študije celostnega povezovanja zdravstvenih in okoljskih
podatkov. Predlogi za izboljšave zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov so natančnejše
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izvajanje meritev o prometnih obremenitvah in meritev o kakovosti zunanjega zraka ter
poenotenje beleženja zdravstvenih diagnoz na nacionalni ravni (Kukec et al., 2012).
Petra Klepac in sodelavci (2016) ugotavljajo, da je v Sloveniji potrebno okoljske dejavnike
tveganja povezati s podatki iz Perinatalnega informacijskega sistema Republike Slovenije.
Najpomembnejši rezultati pregledanih raziskav so pokazali pozitivno in statistično značilno
povezanost med izpostavljenostjo trdnim delcem z aerodinamskim premerom do 10 μm
(PM10) in 2,5 μm (PM2,5) v zunanjem zraku in nizko porodno težo ter prezgodnjim porodom,
standardizirano na potencialne moteče dejavnike.
Ugotovili smo, da podatkovne baze DRSI o prometnih obremenitvah ne moremo uporabiti,
saj bi potrebovali natančnejše podatke, ki so plačljivi. Prav tako ne moremo uporabiti kataloga
podatkovnih virov o okolju ARSO s podatki o kakovosti zraka, saj se zbirajo zgolj
informativno. Podatkovna baza UMAR – kazalniki blaginje v Sloveniji – nudi nekaj
informacij o okolju (ekosistemi, zrak, voda …), vendar je ne moremo uporabiti. Uporabimo jo
lahko zgolj za razumevanje širše problematike – okoljska blaginja vpliva na družbeno in
materialno blaginjo ter obratno. Podatkovne baze KOS, NIJZ in SURS ter meteorološka baza
podatkov ARSO podajajo informacije o stanju in jih lahko neposredno uporabimo. V
podatkovnih bazah KOS in SURS so dostopni tako zdravstveni kot okoljski podatki, medtem
ko so v podatkovni bazi NIJZ dostopni zdravstveni podatki. V nobeni bazi podatkov se ne
spremlja ene izmed pomembnejših komponent modela DPSEEA, to je komponenta dobrega
počutja. Predlogi za izboljšave zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov v podatkovnih
bazah so, da se v eni bazi podatkov zbirajo samo zdravstveni podatki, v drugi pa samo
okoljski podatki. Tretja baza podatkov naj bi bila namenjena povezovanju okoljskih in
zdravstvenih podatkov (podatkovna baza KOS). Zbiranje podatkov v podatkovnih bazah na
tak način bi omogočilo boljšo preglednost, natančnejše zbiranje in osveževanje podatkov ter
morebiti tudi zbiranje novih podatkov (dobro počutje). S takim načinom zbiranja podatkov bi
preprečili podvajanje podatkov v podatkovnih bazah.
Naš predlog implementacije modela ocenjevanja kakovosti zraka se je nanašal na
gospodinjstva, ki predstavljajo enega izmed večjih onesnaževalcev okolja zaradi rabe lesne
biomase v individualnih kuriščih. Pomanjkljivosti zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov
in njihovo odpravo lahko pokažemo po predlogu implementacije modela DPSEEA za
gospodinjstva:
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Gonilne sile predstavljajo rast prebivalstva, dohodek, življenjski slog, izolacija in
prezračevanje stavb ter razpoložljivost in cena goriv, kar vodi do pritiskov, stanja,
izpostavljenosti/vplivov na oddaljenih in lokalnih lokacijah.



Pritiski na oddaljenih lokacijah se odražajo kot izpusti toplogrednih plinov in pritiski
na naravne habitate. To vodi do stanja poškodb ekosistemov, klimatskih sprememb in
zmanjšanja biotske raznovrstnosti, katerih posledice so izpostavljenost/vpliv
onesnaženemu zunanjemu zraku, zmanjšanje materialne koristi in slabi socialni
odnosi. Pritiske in stanja na oddaljenih lokacijah spremljamo z zbiranjem okoljskih
podatkov po različnih podatkovnih bazah. Podatki se zbirajo za merilna mesta, ki jih
pokriva DMKZ. DMKZ pokriva večja mesta v državi, kar pomeni, da se podatki
zaradi slabše prostorske ločljivosti posplošujejo na značilnosti določenega kraja. To
pomanjkljivost zbiranja bi lahko odpravili z razširitvijo merilnih mest DMKZ.



Pritiski na lokalnih lokacijah se odražajo kot visoka vročina in velika izgube toplote v
stanovanjih, rast mikroorganizmov ter nastajanje kemičnih onesnaževal, kar vodi do
stanja slabe kakovosti zraka v zaprtih prostorih, vlage in plesni, hrupa in
temperaturnih razlik. Posledica stanja so izpostavljenost/vplivi onesnaženemu
notranjem zraku in hrupu ter slabi socialni odnosi. Pritiskov in stanja na lokalnih
lokacijah ne spremljamo. Menimo, da bi zaradi razumevanja interakcij med
kakovostjo zunanjega zraka in zraka v zaprtih prostorih bilo smiselno spremljati tudi
parametre notranjega bivalnega okolja.



Pritiski, stanja, izpostavljenosti/vplivi na oddaljenih in lokalnih lokacijah se odražajo
kot zdravstveno stanje (umrljivost/obolevnost zaradi bolezni dihal, raka, nesreče,
padci, motnje spanja, duševne bolezni) in dobro počutje (zmanjšano telesno zdravje in
dobro počutje). Zdravstveno stanje spremljamo z zbiranjem zdravstvenih podatkov v
podatkovnih bazah na oddaljenih lokacijah, ki pa ne vključujejo obsežnejših podatkov,
ki so prav tako posledica onesnaževanja zraka in podatkov na lokalnih lokacijah (ni
dostopnih podatkov, da je neko zdravstveno stanje posledica slabe kakovosti
notranjega zraka). Predlagamo, da se razširi nabor zdravstvenih podatkov za
spremljanje zdravstvenega stanja in vključi spremljanje dobrega počutja in tudi
zdravstvena stanja na lokalnih lokacijah.
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Vse točke presoje se navezujejo na odzive tako na oddaljenih kot lokalnih lokacijah, ki
vključujejo izboljšanje gradbenih predpisov, povečanje energije v stavbah, nadzor in
zakonodajo. Na področju gospodinjstev so potrebni odzivi v smislu spodbujanja rabe
alternativnih virov energije in nadzor nad kurilnimi napravami in rabo energentov.
Kljub subvencijam problem predstavljajo neizolirane stavbe. Morda je rešitev uvedba
davkov za stare kurilne naprave ali subvencioniranje nove naprave.

5.2.3 Ocena stanja dostopnosti podatkov
Ocena dostopnosti rutinsko zbranih okoljskih in zdravstvenih podatkov, potrebnih za celovit
pristop priprave kazalcev okolja, je pokazala, da so podatki podatkovnih baz ARSO, NIJZ,
SURS in KOS dostopni v elektronski obliki, delno dostopni pa so tudi podatki DRSI.
Pri oceni dostopnosti rutinsko zbranih zdravstvenih podatkov smo ugotovili, da podatkov iz
podatkovnih baz NIJZ, SURS in KOS ne moremo v celoti uporabiti, čeprav nudijo nekaj
informacij. Podatki, ki so dostopni v omenjenih bazah, so podatki o umrljivosti, stopnji
bolnišničnih obravnav, številu sprejemov v bolnišnico zaradi bolezni dihal ter astmi in
alergijskih boleznih pri otrocih in so premalo kakovostni, da bi jih lahko uporabili. V
podatkovnih bazah SURS in NIJZ prihaja do podvajanja zbiranja podatkov. Omenjeni bazi
zbirata enake podatke o umrlih po osnovnem vzroku smrti, spolu in starostnih skupinah
(bolezni dihal, obtočil) ter umrlih po občinah (odstotek prezgodnje umrljivosti). Zdravstveni
podatki, ki se dodatno zbirajo v podatkovni bazi NIJZ, so podatki o standardizirani stopnji
umrljivosti po nekaterih izbranih poglavjih vzrokov smrti (bolezni dihal, obtočil) in stopnji
bolnišničnih obravnav zaradi bolezni po poglavjih MKB in starostnih skupinah (bolezni dihal,
obtočil). Dostopni podatki v bazi KOS so podatki o umrljivosti dojenčkov zaradi bolezni
dihal, astmi in alergijskih boleznih pri otrocih, umrljivosti zaradi bolezni dihal in
izpostavljenosti prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku zaradi delcev PM10 – podatki o
številu sprejemov v bolnišnico zaradi bolezni dihal. Za celovito oceno bi bilo potrebno
dodatno vključiti podatke s področja zdravja in dobrega počutja, ki so prav tako posledica
onesnaževanja zraka. To so npr. bolezni prebavil, prekomerna telesna teža in debelost, bolezni
srca in ožilja, bolezni dihal, poškodbe, rakave bolezni, motnje v razvoju živčnega,
hormonskega in imunskega sistema, motnje spanja in nemir.
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Reis in sodelavci (2012) v svoji raziskavi ugotavljajo, da lahko težave glede razpoložljivosti
in dostopnosti podatkov ovirajo napredek na področju okoljskih determinant zdravja. Na
splošno lahko pomanjkanje podatkov o vplivih na zdravje pomeni, da je ocena
izpostavljenosti nemogoča in na koncu vodi do pomanjkanja dokazov za razvoj ali oceno
potreb ter ukrepov.
ARSO (2011) navaja, da so se pri razvoju kazalcev okolje – zdravje osredotočili na povezavo
med okoljskimi in zdravstvenimi determinantami bolezni, ki jih obravnava WHO. Razvili so
14 kazalcev s področij okolja in zdravja, ki posegajo na področja voda, kakovosti zraka,
ionizirajočega ter UV-sevanja, kemijske varnosti ter hrupa.
Pri oceni dostopnosti rutinsko zbranih okoljskih podatkov smo ugotovili, da se podatki DRSI
o prometnih obremenitvah zbirajo zgolj informativno in jih ne moremo uporabiti. Podatki o
prometnih obremenitvah so na spletu dostopni v tabelarični obliki in podajajo informacije o
številu motornih vozil (motorji, osebna vozila, avtobusi, lahka tovorna vozila, srednja tovorna
vozila, težka tovorna vozila, tovorna vozila s priključki in vlačilci), ki v 24 urah peljejo mimo
števnega mesta na povprečni dan v letu. Natančnejši podatki o prometnih obremenitvah (o
povprečnem dnevnem prometu z intervalom 15 minut, povprečni hitrosti vozil z intervalom 1
ure) so plačljivi. Podatki meteorološke baze podatkov ARSO in UMAR – kazalniki blaginje v
Sloveniji – nudijo že nekaj informacij, vendar jih ne moremo uporabiti. Avtomatske meritve
kakovosti zraka (meritve SO2, O3, NOx, CO, PM10) se zbirajo v meteorološki bazi podatkov
ARSO in prikazujejo stanje onesnaženosti zraka za 18 merilnih mest v okviru DMKZ, ne
prikazujejo pa stanja o lokalnih ravneh onesnaženosti zraka. Podatkovno bazo UMAR
(kazalniki blaginje v Sloveniji) lahko uporabimo zgolj za razumevanje širše problematike –
vpliv okoljske na družbeno in materialno blaginjo. Kazalniki blaginje v Sloveniji podajajo
informacije o okoljski (ekosistemi, zrak, voda, podnebje, energetski in neenergetski viri,
odpadki), družbeni in materialni blaginji, ki jih ne moremo uporabiti. Podatki iz baz KOS in
SURS posredujejo informacije o stanju in jih lahko neposredno uporabimo. S podatki iz
podatkovne baze KOS pridobimo informacije o stanju onesnaženosti zraka z SO2, NO2, O3,
delci PM10 in PM2,5 ter vsebnostjo žvepla v gorivih. Okoljski podatki, ki jih dobimo iz
podatkovne baze SURS, so okoljski kazalniki (kazalniki za izpuste v zrak – izpusti
toplogrednih plinov, predhodnikov ozona in trdnih delcev), okoljski računi (emisije v zrak
NAMEA – CO2, biomasa CO2, NH3, CO, PM10, PM2,5 …), kakovost naravnih virov
(kazalniki kakovosti zraka – delci PM10), kazalniki naravnih virov (število vseh osebnih
avtomobilov v uporabi, potniški kilometri v cestnem javnem potniškem prometu) ter poraba
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energije in goriv v gospodinjstvih. Ocena dostopnosti rutinsko zbranih okoljskih podatkov je
pokazala, da so za celovito oceno potrebni natančnejši podatki o prometnih obremenitvah, ki
so plačljivi. Za celovito oceno bi potrebovali tudi natančnejše podatke o ravneh onesnaženosti
zraka na lokalni ravni (v fini časovni in prostorski ločljivosti), številu in lokaciji
gospodinjstev, v katerih uporabljajo lesno biomaso, ter starosti kurilne naprave.
Galičič (2016) v svoji magistrski nalogi predlaga izboljšave zbiranja podatkov o prometnih
obremenitvah, ki jih vodi DRSI. Na spletu so dostopni podatki o prometnih obremenitvah, ki
omogočajo izračun povprečnega letnega dnevnega prometa motornih vozil, ki v 24 urah
peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu. Natančnejši podatki o prometnih
obremenitvah so plačljivi, pridobiti pa je mogoče podatke o povprečnem dnevnem prometu z
intervalom 15 minut, povprečni hitrosti vozil z intervalom 1 ure in pregled dnevnih
obremenitev za izbrano obdobje v tabelarični in grafični obliki. Prav tako predlaga izboljšave
zbiranja podatkov razpršenih virov izpustov (podatki o malih kurilnih napravah), ki jih
predstavlja Zakon o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS, št. 68/16; ZDimS, 16). ZDimS
vključuje zbirko podatkov o malih kurilnih napravah. V evidenci se o malih kurilnih napravah
vodijo naslednji podatki:


številka kurilne naprave, ki jo napravi dodeli aplikacija ministrstva,



moč, leto proizvodnje oziroma leto vgradnje,



vrsta goriva,



identifikacijski podatki iz prostorskih registrov Republike Slovenije o stavbi,



namen in vrsta kurilne naprave in drugi obratovalni podatki, npr. podatki o gorilniku,
prezračevalni in dimovodni napravi, zalaganju.

Podatki o številki kurilne naprave, ki jo napravi dodeli aplikacija ministrstva, moči, letu
proizvodnje oziroma letu vgradnje in vrsti goriva, identifikacijski podatki iz prostorskih
registrov Republike Slovenije o stavbi in obratovalni podatki niso javni. Javni podatki iz
evidenc so zagotovljeni v združeni (agregirani) obliki in ne kot posamezen podatek v
katerikoli kombinaciji z drugim javnim podatkom (ZDimS, 16).
Cedilnik in sodelavci (2018) ugotavljajo, da so v Sloveniji nujno potrebne posodobitev
obstoječega sistema za spremljanje kakovosti zraka in njegova nadgradnja v enovit sistem
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spremljanja izpustov ter modelske obravnave njihovega vpliva na kakovost zraka, meritev
ravni onesnaževal v zraku in drugih orodij za celovito analizo stanja. Hkrati ugotavljajo, da z
zagotovitvijo ustreznih podatkov o ravneh onesnaženosti zraka ter analizo izpustov in
njihovim vplivom na kakovost zraka lahko učinkovito ukrepamo ter obveščamo javnost.
Primer tega je dobro sodelovanje NIJZ in ARSO, ki v primeru napovedi povišanih
koncentracij ozona in delcev PM10 izdajata opozorila za javnost (ARSO, 2018). V Sloveniji se
trenutno izvaja projekt Sinica, katerega glavni nameni so nadgradnja in razširitev obstoječega
sistema za spremljanje kakovosti zunanjega zraka (prenova merilne mreže kakovosti zraka,
omogočiti izvajanje intenzivnih merilnih kampanj, razširiti nabor meritev onesnaženosti zraka
in stanja atmosfer ter nadgradnja modelskih orodij) ter priprava strokovnih podlag
odločevalcem za načrtovanje in spremljanje izvajanja politik in ukrepov za izboljšanje
kakovosti zraka (Cedilnik et al., 2018).

5.3 Omejitve (slabosti) in prednosti magistrske naloge
Glavne omejitve celovitega pristopa priprave kazalcev okolja na primeru kakovosti zunanjega
zraka predstavljata slaba kakovost vhodnih zdravstvenih podatkov (pomanjkanje podatkov o
vplivih na zdravje) ter slaba kakovost podatkov o prometnih obremenitvah in malih kurilnih
napravah (individualna kurišča).
Pomembno omejitev pri zdravstvenih in okoljskih podatkih predstavlja tudi dostopnost
podatkov na letni ravni. Povprečne letne vrednosti okoljskih in zdravstvenih podatkov ne
prikazujejo sezonskega nihanja vrednosti posameznih onesnaževal v zunanjem zraku (Kukec
et al., 2016).
Ena izmed omejitev je tudi, da s kazalci ne moremo nadomestiti znanstvenih študij o vplivih
onesnaženega zunanjega zraka na zdravje ljudi in statističnih analiz podatkov ter jih ne
moremo uporabiti pri razvoju in testiranju hipotez (Kovač, 2011a).
Čeprav ima naloga omejitve, lahko navedemo tudi nekaj njenih prednosti. Onesnaženost
zunanjega zraka pomembno vpliva na zdravje in dobro počutje, zato je ključna prednost
naloge vključevanje komponente zdravja in dobrega počutja v pripravo celovitega pristopa
priprave kazalcev okolja. Narejena sta bila tudi pregled veljavnih pravnih zahtev Evropske
unije in Slovenije na področju zunanjega zraka, prometa in energetike ter razvrstitev po
modelu DPSEEA. Prednost naloge je tudi, da je bil narejen pregled podatkovnih baz, kjer se
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zbirajo okoljski in zdravstveni podatki; izpostavili smo ključne pomanjkljivosti zbiranja
okoljskih in zdravstvenih podatkov ter podali predloge za izboljšanje.

5.4 Nadaljnje raziskovanje celovitega pristopa priprave kazalcev
okolja na primeru kakovosti zunanjega zraka
Nadaljnje raziskovanje na področju celovitega pristopa priprave kazalcev okolja na primeru
kakovosti zunanjega zraka predstavljajo osredotočenost na lokalno raven onesnaževanja zraka
(individualna kurišča), vključevanje natančnejših podatkov o ravneh onesnaženosti zraka na
lokalni ravni (v fini časovni in prostorski ločljivosti) in nadaljnji razvoj po modelu DPSEEA.
Raziskovanje v prihodnosti naj zajema nadaljnji razvoj in osveževanje kazalcev okolja –
zdravje ter krepitev povezovanja z zdravstvenim sektorjem – in nadaljnji razvoj kazalcev s
področja izpostavljenosti z uporabo podatkov humanega biomonitoringa (Kovač, 2011b).
V nadaljnjem raziskovanju bi bilo potrebno v povezovanje zdravstvenih in okoljskih podatkov
poleg bolezni dihal in obtočil vključiti tudi izide, za katere je povezanost z onesnaženim
zunanjim zrakom že nakazana, ni pa še znanstveno dokazana. Primera takih izidov sta nizka
porodna teža in prezgodnje rojstvo novorojenčkov. Novim trendom bi poleg zdravstvenih
podatkov morali slediti tudi okoljski podatki z vključitvijo ultrafinih delcev v analizo
povezanosti (Kukec et al., 2016).

41

6

ZAKLJUČEK
Na področju okoljskih kazalcev je na voljo več uporabnih pristopov in orodij za poročanje o
stanju onesnaženosti okolja. Najpomembnejši kazalci danes uporabljajo petdelne okvire
presoje, med katere spadata tudi DPSIR in najnovejši DPSEEA.
Na podlagi ciljev smo si zadali tudi tri hipoteze. Na podlagi rezultatov lahko potrdimo vse.
Sklepi magistrske naloge glede na zadane hipoteze so:


Osnova za izdelavo modela kakovosti zraka se nanaša na dejstvo, da večina izpustov v
zrak izvira iz gospodinjstev (izraba lesne biomase), prometa, energetike in kmetijstva.



Rutinsko zbrani okoljski in zdravstveni podatki so premalo kakovostni (razpršenost
podatkov po podatkovnih bazah, slaba prostorska ločljivost podatkov), zato z njihovo
pomočjo ne moremo pripraviti celovitega modela kazalcev okolja na primeru
kakovosti zunanjega zraka. Na voljo namreč ni zadosti podatkov, kot so kakovost
notranjega zraka, podatki o vlagi in plesnih v gospodinjstvih, vzdrževanju in kakovosti
kurilnih naprav, rabi in porabi goriv v gospodinjstvih, poškodbah ekosistemov ter ne
nazadnje tudi duševnem in telesnem počutju ljudi.



Podatkovne vrzeli predstavljajo ovire pri pripravi celovitega modela z uporabo
kazalcev okolja.

Na področju ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji so potrebne izboljšave. Za
nadaljnje raziskovanje področja celovitega pristopa priprave kazalcev okolja na primeru
kakovosti zunanjega zraka bi bila smiselna uvedba enotne vstopne točke za vse nacionalne
kazalce, za vse dimenzije trajnostnega razvoja – okoljsko, socialno in ekonomsko. Prav tako
bi bili smiselni vključevanje natančnejših podatkov o ravneh onesnaženosti zraka na lokalni
ravni, vključevanje širših zdravstvenih izidov, ki so posledica onesnaženega zraka, in
nadaljnji razvoj po modelu DPSSEA. Podatki, informacije in znanje na lokalni ravni pa so
ključnega pomeni, če želi Slovenija izboljšati zrak z učinkovitimi ukrepi.
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8

PRILOGE
8.1 Vpliv gospodinjstev, prometa, energetike in industrije ter kmetijstva na kakovost zunanjega zraka po
modelu mDPSEEA in dDPSEEA
Okvir presoje

Model mDPSEEA

D – gonilne sile

Gospodinjstva (raba fosilnih goriv – lesne biomase, neučinkoviti, stari kotli
ali druge naprave z neoptimalnim zgorevanjem).
Promet (starejša vozila, naraščanje gostote prometa, zmanjšanje deleža
javnega prometa, tranzitni promet).
Energetika in industrija (proizvodnja električne energije in toplote,
industrijske dejavnosti).
Kmetijstvo (intenzivno kmetijstvo, raba sredstev za zaščito rastlin).
Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo (SOx, NOx, NH3).
Izpusti delcev v zrak (PM10, PM2,5), NOx, SO2, CO, CH4, didušikovega
oksida, izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH).

P
obremenitve
S – stanje

E/E

–

Evtrofikacija.
Onesnaženost zraka z delci PM10,
PM2,5, ozonom, SO2.
Presežene koncentracije nitratov v
podzemni vodi, onesnaženost
podzemne vode s sredstvi za varstvo
rastlin.

– Astma in alergijske bolezni pri

otrocih, izpostavljenost prebivalcev

izpostavljenost/ in otrok onesnaženemu zraku zaradi
vplivi

delcev PM10.
Vplivi na zdravje in počutje ljudi:
pogostejše in težje bolezni dihal,
bolezni srca in ožilja, rakava

Model dDPSEEA

Podnebne spremembe (ekstremni
vremenski pojavi), ozonska luknja,
globalno segrevanje, tanjšanje
ozonske plasti, učinek tople grede,
zmanjševanje izhlapevanja vode,
manj oblakov, povečanje populacije
komarjev in podobnih žuželk, ki
prenašajo bolezni.
Izpusti TGP vplivajo na globalne
klimatske spremembe, dvig morske
gladine, izumiranje rastlinskih in
živalskih vrst.
Pojav bolezni, ki jih prenašajo
komarji in podobne žuželke.

Vir podatkov
ARSO – KOS:
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=706,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=640,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=638,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=525,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=810,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=814,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=823,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=732,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=791,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=95,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=96,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=765,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=794,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=714,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=770,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=792,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=757,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=741,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=677,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=772,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=801,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=704,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=684,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=327,
- http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=344,

A – ukrepanje

obolenja, prezgodnja smrt.
Vpliv na ekosisteme in materiale:
zakisovanje rek in jezer,
evtrofikacija, korozija materialov,
zmanjšanje količine pridelka.
Vpliv na okolje: zmanjšanje
vidljivosti, lokalne podnebne
spremembe.
Kratkotrajna in/ali dolgotrajna
izpostavljenost visokim
koncentracijam onesnaževal v zraku,
izpostavljenost prekomernim ravnem
hrupa prometa, izpostavljenost
onesnaženi vodi.
Namestitev razžvepljevalnih naprav v termoelektrarnah, uporaba premoga z
nizko vsebnostjo žvepla, nadomeščanje tekočih in trdnih goriv v industriji z
zemeljskim plinom, uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT).
Izboljšanje energetske učinkovitosti in procesov zgorevanja, zamenjava
trdnih fosilnih goriv z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije,
dosledno izvajanje okoljske zakonodaje, izboljšanje izolacije stavb in
zamenjava stavbnega pohištva.
Uvajanje strožjih emisijskih standardov za motorna vozila, dosledno
izvajanje okoljske zakonodaje, uvajanje tekočih goriv z nižjo vsebnostjo
žvepla, uvedba katalizatorjev, celostne prometne strategije občin in regij,
rast cene pogonskih goriv, raba OVE v prometu
Zmanjševanje števila glav živine, spodbujanje dobre kmetijske prakse,
spremembe pri upravljanju z organskimi gnojili, zmanjševanje uporabe
dušikovih gnojil, povečanje zemljišč z ekološkim kmetovanjem,
kmetijsko-okoljski ukrepi.

NIJZ:
-

-

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=806,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=778,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=779,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=767,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=759,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=742,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=743,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=53,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=746.
https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/
?px_language=sl&px_db=NIJZ+podatkovni+portal&rxid=f32c
3601-3ea6-40be-b692-e293a39ad564,
https://podatki.nijz.si/Selection.aspx?px_path=NIJZ%20podatk
ovni%20portal__1%20Zdravstveno%20stanje%20prebivalstva_
_02%20Umrli__5%20Standardizirane%20stopnje%20umrljivos
ti&px_tableid=10205003_popravek.px&px_language=sl&px_d
b=NIJZ%20podatkovni%20portal&rxid=f32c3601-3ea6-40beb692-e293a39ad564,
https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/
?px_language=sl&px_db=NIJZ+podatkovni+portal&rxid=f32c
3601-3ea6-40be-b692-e293a39ad564.

EUROSTAT:
- https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/pul4tJIixpN9RNrly
384g,
- https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/4Rv5RV7s1MY2co
DhRBaA,
- https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/3hkvQQ5hzhwKnR
Sc8Je0A,
- https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/gZmNXFTZrjPyK3
EHPykmpg,
- https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/Juf0cTBrHgHubKr
ppuydRQ.

Zdravje

in Umrljivost in obolevnost, povezana z

dobro počutje

alergijskimi boleznimi dihal, rak,
duševne bolezni, zmanjšana blaginja.

Zmanjšano duševno in telesno
zdravje.

Legenda: SOx – žveplovi oksidi, NOx – dušikovi oksidi, NH3 – amonijak, PM10 – delci z aerodinamskim premerom < 10 µm, PM2,5 – delci z
aerodinamskim premerom < 2,5 µm, SO2 – žveplov dioksid, CO – ogljikov monoksid, CH4 – metan, PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki,
TGP – toplogredni plini, BAT – najboljše razpoložljive tehnologije, OVE – obnovljivi viri energije.

8.2 Okvirni pregled zakonodajnih zahtev EU in Slovenije po modelu DPSEEA
Model

Zakonodajna zahteva

D – gonilne sile

Gospodinjstva, promet, energetika in industrija.

P – obremenitve

Direktiva 2016/2284/ES, Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka – nacionalne zgornje meje emisij.
Direktiva 2010/75/ES, Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, Uredba o sežigalnicah
odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, Uredba o mejnih vrednosti emisije v zrak iz velikih kurilnih naprav, Uredba o emisiji snovi v zrak
iz malih in srednjih kurilnih naprav – mejne vrednosti emisij (SO2, NOx, CO, prah) za kurilne naprave na trdna, tekoča in plinasta goriva;
mejne vrednosti emisij v zrak za sežigalnice odpadkov.
Direktiva 2015/2193/ES – mejne vrednosti emisij (SO2, NOx, prahu, CO) iz srednje velikih kurilnih naprav.
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja – mejne vrednosti emisije snovi v zrak.
Direktiva 2003/17/ES, Uredba o fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv – mejna vsebnost žvepla v bencinu in dizelskem gorivu.
Direktiva 2008/50/ES, Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka – ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka.
Direktiva 2004/107/ES, Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku –
ocenjevanje koncentracije onesnaževal v zunanjem zraku.
Direktiva 2010/75/ES, Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, Uredba o mejnih vrednosti emisije v zrak iz velikih
kurilnih naprav, Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav – spremljanje emisij, monitoring.
Direktiva 2015/2193/ES – spremljanje emisij.
ZVO-1 – spremljanje stanja okolja.
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja – ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka.
Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv – monitoring.
Direktiva 2008/50/ES, Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka – mejne vrednosti (SO2, NO2,
NOx, delce, svinec, benzen in CO) za varovanje zdravja ljudi (ciljne, alarmne in opozorilne vrednosti, urne, osemurne, 24-urne vrednosti, letne
srednje vrednosti), kritične vrednosti za varstvo rastlin, obveščanje javnosti o koncentraciji onesnaževal v zunanjem zraku.
Direktiva 2004/107/ES, Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku – ciljne
vrednosti (arzen, kadmij, benzo(a)piren) za varovanje zdravja ljudi in okolja, obveščanje javnosti.

S – stanje

E/E
izpostavljenost/
vplivi
A - ukrepanje

–

Direktiva 2008/50/ES – lokalni, regionalni ali nacionalni načrti za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
Direktiva 2016/2284/ES– izdelava programov za postopno zmanjšanje nacionalnih emisij snovi.
Direktiva 2010/75/ES, Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega– uporaba najboljših
razpoložljivih tehnologij (BAT).

ZVO-1 – temeljni ukrepi za varovanje okolja, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.
Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka – Revizija operativnega programa doseganja
nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka iz leta 2005 – ukrepi za zmanjšanje emisij.
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav – ukrepi v zvezi z zmanjšanjem emisij snovi v zrak.
Direktiva 2015/1513/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije, Uredba o obnovljivih virih energije v prometu –
doseganje energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometu.

8.3 Pregled in analiza zakonodajnih zahtev in ciljev EU in Slovenije na področju zraka
Model na področju zraka

Zakonodaja EU

Zakonodaja SLO

(dDPSEEA)

(mDPSEEA)

Vrsta predpisa

Bistvene zahteve

D – gonilne sile

Gospodinjstva, promet, energetika in industrija.

P – obremenitve

Direktiva
2016/2284/ES o
zmanjšanju
nacionalnih emisij za
nekatera
onesnaževala zraka,
spremembi Direktive
2003/35/ES in
razveljavitvi
Direktive
2001/81/ES.

S – stanje

Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti
zunanjega zraka in
čistejšem zraku za
Evropo.

Določa obveznost zmanjšanja antropogenih
emisij SO2, NOx, nemetanskih hlapnih
organskih spojin (NMVOC), amonijaka (NH3)
in PM2,5 v zrak.
.

Določa cilje za kakovost zraka za izboljšanje
zdravja ljudi in kakovosti okolja do leta 2020:
- pragi, mejne in ciljne vrednosti so
določeni

za

oceno

vsakega

onesnaževala, ki jih zajema direktiva:
SO2, NO2, PM, svinca, benzena in

Vrsta predpisa

Bistvene zahteve

Uredba o
nacionalnih
zgornjih mejah
emisij
onesnaževal
zunanjega zraka.

Določa, da po letu 2010 celotne emisije SO2,
NOx, VOC in NH3 ne smejo presegati
nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal.
Nacionalne zgornje meje emisij, izražene v
1000 ton za:
- SO2: 27;

ZVO-1 – Zakon
o varstvu okolja

-

NOx: 45;

-

VOC: 40;

-

NH3: 20.

Ministrstvo, pristojno za okolje, mora pripraviti
in letno dopolniti nacionalne evidence emisij.
Evidence morajo biti dostopne javnosti.
Ureja temeljna načela varstva okolja, ukrepe
varstva okolja, spremljanje stanja okolja in
informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja, javne službe varstva
okolja in druga z varstvom okolja povezana
vprašanja.
Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe,
potrebne za preprečevanje in zmanjševanje
onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje

CO;
-

vlade držav EU morajo objavljati

Pravilnik o
ocenjevanju
kakovosti
zunanjega zraka.

ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
Vlada določi standarde kakovosti okolja, ciljne,
opozorilne, alarmne in kritične vrednosti,
stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s
tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi
možne učinke celotne in skupne obremenitve
okolja.

Uredba o arzenu,
kadmiju, živem
srebru, niklju in
policikličnih
aromatskih
ogljikovodikih.

Določa metode in merila za ocenjevanje
kakovosti zunanjega zraka. Ocenjevanje
kakovosti zraka za SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5,
svinec, benzen, CO in O3 poteka v skladu z
merili ocenjevanja, na podlagi vzorčevalnih
mest in v skladu z referenčnimi merilnimi
metodami.

letna poročila o vseh onesnažilih, ki
jih ureja zakonodaja.
Mejne vrednosti za:
- SO2: 350 µg/m3 (1 ura), 125 µg/m3 (1
dan);

Direktiva
2004/107/ES o
arzenu, kadmiju,
živem srebru, niklju
in policikličnih
aromatskih
ogljikovodikih v
zunanjem zraku

-

NO2: 200 µg/m3 (1 ura), 40 µg/m3
(koledarsko leto);

-

benzen: 5 µg/m3 (koledarsko leto);

-

CO: 10 mg/m3 (največja dnevna
8-urna srednja vrednost);

-

svinec: 0,5 µg/m3 (koledarsko leto);

-

PM10: 50 µg/m3 (1 dan), 40 µg/m3
(koledarsko leto).

Določa ciljno vrednost koncentracije arzena,
kadmija, niklja in benzo(a)pirena v zunanjem
zraku.
Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe
za zagotovitev, da koncentracije arzena,
kadmija, niklja in benzo(a)pirena v zunanjem

Določa ciljne vrednosti koncentracij arzena,
kadmija, niklja in benzo(a)pirena v zunanjem
zraku.
Ciljne vrednosti za:
arzen: 6 ng/m3;
kadmij: 5 ng/m3;
nikelj: 20 ng/m3;
benzo(a)piren: 1 ng/m3.

zraku od 31. 12. 2012 ne presegajo ciljnih
vrednosti.
Ciljne vrednosti za:
- arzen: 6 ng/m3;

E/E
izpostavljenost/vplivi

–

-

kadmij: 5 ng/m3;

-

nikelj: 20 ng/m3;

-

benzo(a)piren: 1 ng/m3.

Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti
zunanjega zraka in
čistejšem zraku za
Evropo.

Državni organi morajo zagotoviti, da so ne
samo javnost, temveč tudi okoljske,
potrošniške in druge ustrezne organizacije
vključno z organi zdravstvenega varstva in
industrijskimi združenji obveščeni o kakovosti
zunanjega zraka na njihovem območju.

Direktiva
2004/107/ES o
arzenu, kadmiju,
živem srebru, niklju
in policikličnih
aromatskih
ogljikovodikih v
zunanjem zraku.

Države članice zagotavljajo, da so jasne in
razumljive informacije o koncentracijah
arzena, kadmija, niklja in benzo(a)pirena v
zunanjem zraku dostopne in vedno na
razpolago javnosti, okoljskim organizacijam,
organizacijam potrošnikov, organizacijam, ki
zastopajo interese občutljivih skupin
prebivalstva, in drugim ustreznim organom za
varovanje zdravja.

Uredba o
kakovosti
zunanjega zraka.

Določa standarde kakovosti zunanjega zraka
(ciljne, mejne, opozorilne, kritične in alarmne
vrednosti).
Kadar je napovedano preseganje ali pa je
dejansko presežena opozorilna ali alarmna
vrednost SO2, NO2 in O3, mora ministrstvo o
tem nemudoma obvestiti javnost po radiu,
televiziji, v časopisih ali na spletu.
Vlada v operativnem programu določi ukrepe za
ohranjanje najboljše kakovosti zunanjega zraka
in sprejme načrt za kakovost zraka na določenih
območjih, podobmočjih ali v aglomeracijah, če
ravni onesnaževal v zraku presežejo katerokoli
mejno ali ciljno vrednost.
Mejne vrednosti za:
- SO2: 350 µg/m3 (1 ura), 125 µg/m3 (1
dan);
-

CO: 10 mg/m3 (največja dnevna
urna srednja vrednost);

-

svinec: 0,5 µg/m3 (koledarsko leto);

8-

-

NO2: 200 µg/m3 (1 ura), 40 µg/m3
(koledarsko leto);

-

benzen: 5 µg/m3 (koledarsko leto);

-

PM10: 50 µg/m3 (1 dan), 40 µg/m3
(koledarsko leto);

-

PM2,5: 25 µg/m3 (koledarsko leto
(1. 1. 2015)), 20 µg/m3 (koledarsko
leto (1. 1. 2020)).

Pravilnik o
ocenjevanju
kakovosti
zunanjega zraka.

Uredba o arzenu,
kadmiju, živem
srebru, niklju in
policikličnih
aromatskih
ogljikovodikih.
A – ukrepanje

Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti
zunanjega zraka in
čistejšem zraku za

Če so ravni onesnaženosti v kateremkoli
določenem območju višje od pragov, je treba
uvesti načrte za kakovost zraka za odpravo
nepravilnosti (vključujejo posebne ukrepe za

ZVO-1 – Zakon
o varstvu okolja.

Ministrstvo redno obvešča javnost o kakovosti
zraka. Podatki o koncentracijah SO2, NO2,
delcev, O3 in CO v zunanjem zraku se
posodabljajo vsaj vsakodnevno in kadar je
mogoče vsako uro. Podatki o koncentracijah
svinca in benzena v zunanjem zraku se
posodabljajo vsaj vsake tri mesece in kadar je
mogoče vsak mesec.
Podatki o koncentracijah onesnaževal arzena,
kadmija, niklja in benzo(a)pirena v zunanjem
zraku so dostopni javnosti, okoljskim
organizacijam, organizacijam potrošnikov,
organizacijam, ki zastopajo interese občutljivih
skupin prebivalstva, in drugim ustreznim
organom za varovanje zdravja v obliki
razumljivih in izčrpnih informacij.
Če onesnaženost okolja sega čez meje
Republike Slovenije na območje druge države,
ministrstvo v sodelovanju s pristojnim organom
druge države pripravi skupne ali usklajene

Evropo.

zaščito občutljivih skupin, kot so otroci).
Če obstaja tveganje, da bodo ravni
onesnaženosti presegle prage, je potrebno
uvesti kratkoročne akcijske načrte za
zmanjšanje cestnega prometa, gradbenih del ali
določenih industrijskih dejavnosti, da se
prepreči nevarnost.

Direktiva
2016/2284/ES o
zmanjšanju
nacionalnih emisij za
nekatera
onesnaževala zraka,
spremembi Direktive
2003/35/ES in
razveljavitvi
Direktive
2001/81/ES.

Zahteva oblikovanje, sprejetje in izvajanje
nacionalnih programov nadzora nad
onesnaženjem zraka ter spremljanje emisij in
vplivov teh onesnaževal in drugih onesnaževal
ter poročanje o njih.
Države članice svoje prve nacionalne programe
predložijo do 1. aprila 2019.

načrte za kakovost okolja.
Državni zbor sprejme nacionalni program
varstva okolja, vlada sprejme operativne
programe varstva okolja, mestne občine
sprejmejo programe varstva okolja in operativne
programe za svoje območje.
Operativni
program
doseganja
nacionalnih
zgornjih mej
emisij
onesnaževal
zunanjega zraka
– Revizija
operativnega
programa
doseganja
nacionalnih
zgornjih mej
emisij
onesnaževal
zunanjega zraka
iz leta 2005.

Operativni program zajema nabor ukrepov, s
katerimi bo mejne vrednosti emisij SO2, NOx,
VOC, NH3 in PM mogoče doseči.
Zmanjšanje emisij SO2: razžvepljanje dimnih
plinov, zmanjšanje vsebnosti žvepla v tekočih
gorivih, prilagoditev industrije najboljšim
razpoložljivim tehnikam, tehnološka prenova
elektrarn, povečanje proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov energije in
povečanje soproizvodnje električne energije in
toplote.
Zmanjšanje emisij NOx: znižanje porabe
fosilnih goriv, prilagoditev industrije najboljšim
razpoložljivim tehnikam, uvajanje novih
standardov EURO za cestna in necestna vozila.
Zmanjšanje emisij VOC: uvajanje novih
standardov EURO za vozila, zmanjšanje emisij
iz rabe topil v industriji s sežigom dimnih
plinov in vsebnosti topil v pripravkih,
sprememba tehnologije, kondenzacija plinov,
znižanje vsebnosti topil v barvah in izdelkih za
široko rabo, spodbujanje nakupa sodobnih
kotlov na lesno biomaso.
Zmanjšanje emisij NH3: izvajanje ukrepov v
kmetijstvu.

8.4 Pregled in analiza zakonodajnih zahtev in ciljev EU in Slovenije na področju prometa
Model na področju
prometa

Zakonodaja EU

Zakonodaja SLO

(dDPSEEA)

(mDPSEEA)

Vrsta predpisa

Bistvene zahteve

Vrsta predpisa

Bistvene zahteve

Uredba določa:
- tehnične
specifikacije
(fizikalno-kemijske lastnosti in mejne
vsebnosti žvepla) za tekoče gorivo:
 motorni
bencin:
mejna
vsebnost žvepla 10 mg/kg;
 dizelsko gorivo: mejna
vsebnost žvepla 10 mg/kg;
 težko kurilno olje: mejna
vsebnost žvepla 10 g/kg;
 plinsko olje: mejna vsebnost
žvepla 1 g/kg;
 dizelsko
olje:
mejna
vsebnost žvepla 15 g/kg;
- vsebnost žvepla v gorivih za plovila:
mejna vsebnost žvepla 1 g/kg.
Pravilnik določa:
- monitoring
fizikalno-kemijskih
lastnosti goriv: določa obseg in način
izvajanja monitoringa, merila za
ugotavljanje
skladnosti
goriv,
postopek vzorčenja;
- pogoje za izdajo in odvzem
pooblastila za izvajanje monitoringa,
način poročanja o opravljenih

D – gonilne sile

Gospodinjstva, promet, energetika in industrija.

P – obremenitve

Direktiva 2003/17/ES
o kakovosti
motornega bencina in
dizelskega goriva.

Določa tehnične specifikacije za gorivo, ki ga
uporabljajo vozila z namenom zmanjšanja
vsebnosti žvepla v bencinskih in dizelskih
gorivih:
- od 1. 1. 2005 se daje v promet
neosvinčen motorni bencin z mejno
vsebnostjo žvepla 10 mg/kg,
- od 1. 1. 2005 se daje v promet
dizelsko gorivo z mejno vsebnostjo
žvepla 10 mg/kg,
- od 1. 1. 2008 je dovoljena mejna
vsebnost žvepla v plinskih oljih,
namenjenih za pogon necestne
mobilne mehanizacije in kmetijskih
ter gozdnih traktorjev, 1000 mg/kg.

Uredba o
fizikalno-kemijskih
lastnosti tekočih
goriv.

S – stanje

Direktiva 2003/17/ES
o kakovosti
motornega bencina in
dizelskega goriva.

Vsako leto do 30. junija države članice
predložijo poročilo s podatki o kakovosti
nacionalnih goriv za predhodno koledarsko
leto.

Pravilnik o
monitoringu
fizikalno-kemijskih
lastnosti tekočih
goriv.

meritvah: izvajalec monitoringa mora
najpozneje do 31. marca tekočega
leta za preteklo leto poslati
ministrstvu letno poročilo o izvedbi
programa monitoringa, upravi in
ministrstvu pa letno poročilo o vseh
analizah vsebnosti žvepla v vzorcih
goriva za plovila.
E/E
izpostavljenost/vplivi
A – ukrepanje

–
Uredba o
obnovljivih virih
energije v
prometu (začetek
uporabe
1. 7. 2017).

Uredba določa načine in ukrepe za
izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja
obveznosti distributerjev goriv glede dajanja
biogoriv in drugih obnovljivih virov energije
(OVE) za promet na trg:
- distributer goriv mora pri prodaji
goriv in električne energije za
uporabo v prometu v posameznem
koledarskem letu dosegati energijski
delež OVE s prodajo skladnih
biogoriv, električne energije iz OVE,
vodika iz OVE ali kombinacije
omenjenih goriv,
- distributer goriv poroča ministrstvu,
pristojnemu za energijo, ta pa na
podlagi
poročila
preverja
izpolnjevanje
obveznosti
distributerjev
glede
doseganja
energijskega deleža OVE v prometu.

8.5 Pregled in analiza zakonodajnih zahtev in ciljev EU in Slovenije na področju energetike
Model na področju
energetike

Zakonodaja EU

Zakonodaja SLO

(dDPSEEA)

(mDPSEEA)

Vrsta predpisa

Bistvene zahteve

D – gonilne sile

Gospodinjstva, promet, energetika in industrija.

P - obremenitve

Direktiva
2010/75/EU o
industrijskih emisijah
(celovito
preprečevanje in
nadzorovanje
onesnaževanja).

Določa mejne vrednosti emisij (SO2, NOx, CO,
prahu) za velike kurilne naprave, sežigalnice
odpadkov ali naprav za sosežig odpadkov.

Direktiva 2015/2193
o omejevanju emisij
nekaterih
onesnaževal iz
srednje velikih
kurilnih naprav v
zrak.

Določa mejne vrednosti emisij (SO2, NOx, CO,
prahu) iz srednje velikih kurilnih naprav.
Zakonodaja določa mejne vrednosti emisij
glede na kategorijo goriv, pri čemer razlikuje
med novimi in obstoječimi napravami.
Mejne vrednosti se uporabljajo od 20. 12. 2018
za nove naprave in od leta 2025 ali 2030 za
obstoječe naprave, odvisno od njihove
velikosti.

Vrsta predpisa

Bistvene zahteve

Uredba o emisiji
snovi v zrak iz
nepremičnih
virov
onesnaževanja.

Določa zahteve za mejne vrednosti emisije
snovi v zrak in vrednotenje emisije snovi v
zrak.
Pomembne snovi, ki onesnažujejo zrak: SO2
in druge žveplove spojine, NOx in druge
dušikove spojine, CO, organske spojine, težke
kovine in njihove spojine, prah, azbest, steklo
in mineralna volna, klor in njegove spojine,
fluor in njegove spojine.

Uredba o vrsti
dejavnosti in
naprav, ki lahko
povzročajo
onesnaževanje
okolja večjega
obsega.

Onesnaževala zraka, ki se upoštevajo pri
določanju mejnih vrednosti emisij v
okoljevarstvenem dovoljenju so: SO2 in druge
žveplove spojine, NOx in druge dušikove
spojine, CO, hlapne organske spojine, kovine
in njihove spojine, prah, azbest, klor in
njegove spojine, fluor in njegove spojine,
arzen in arzenove spojine, cianidi, snovi in
pripravki, za katere je bilo dokazano, da so
karcinogene ali mutagene ali da bi prek zraka
lahko vplivale na razmnoževanje, poliklorirani
dibenzodioksini in poliklorirani dibenzofurani.

Uredba o

Določa mejne vrednosti emisije snovi v zrak

S – stanje

Direktiva
2010/75/EU o
industrijskih emisijah
(celovito
preprečevanje in
nadzorovanje
onesnaževanja).

Države članice zagotovijo, da se izvaja
spremljanje snovi, ki onesnažujejo zrak, na
določenih vzorčevalnih ali merilnih mestih.

Direktiva 2015/2193
o omejevanju emisij
nekaterih
onesnaževal iz
srednje velikih
kurilnih naprav v
zrak.

Upravljavci naprav morajo spremljati njihove
emisije in najmanj šest let hraniti evidenco
spremljanja emisij, obratovalnih ur, vrste in
količine uporabljenih goriv in podatkov o vseh
okvarah ali izpadih.
Države EU morajo vzpostaviti učinkovite
inšpekcijske preglede in do 1. 1. 2021
predložiti poročilo EC z oceno skupne količine
letnih emisij CO.

sežigalnicah
odpadkov in
napravah za
sosežig
odpadkov.

(celotni prah, TOC, HCl, HF, SO2, NO, NO2,
težke kovine, dioksini in furani, CO) in mejne
vrednosti emisije snovi v odpadni vodi
(neraztopljene snovi, težke kovine, dioksini in
furani).

Uredba o mejnih
vrednosti emisije
snovi v zrak iz
velikih kurilnih
naprav.

Določbe te uredbe se uporabljajo za vse
naprave, katerih skupna vhodna toplotna moč
je večja ali enaka 50 MW.
Mejne vrednosti emisij so podane glede na
vhodno toplotno moč naprave in vrsto
uporabljenega goriva.

Uredba o emisiji
snovi v zrak iz
malih in srednjih
kurilnih naprav.

Mejne vrednosti emisije snovi: določene so
glede na vrsto kurilno naprave (mala ali
srednja kurilna naprava) in vrsto
uporabljenega goriva (trdno, tekoče ali
plinasto).
Določa zahteve za ocenjevanje kakovosti
zunanjega zraka.

Uredba o emisiji
snovi v zrak iz
nepremičnih
virov
onesnaževanja.
Uredba o vrsti
dejavnosti in
naprav, ki lahko
povzročajo
onesnaževanje
okolja večjega
obsega.

Določa, da mora upravljavec naprav izvajati
obratovalni monitoring emisij.

Uredba o
sežigalnicah
odpadkov in
napravah za
sosežig
odpadkov.

Določa zahteve za obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak in emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode (trajne meritve).

E/E

Uredba o mejnih
vrednosti emisije
snovi v zrak iz
velikih kurilnih
naprav.

Upravljavec naprave mora izvajati trajne
meritve CO, SO2, NOx in celotnega prahu za
vsako napravo.
Upravljavec mora izdelati letno poročilo o
obratovalnem monitoringu in to poročati
ministrstvu.

Uredba o emisiji
snovi v zrak iz
malih in srednjih
kurilnih naprav.

Obratovalni monitoring emisije snovi:
izvajanje prvih meritev, občasnih meritev,
trajnih meritev.

Uredba o emisiji
snovi v zrak iz
nepremičnih
virov
onesnaževanja.

Določa ukrepe in postopke za preprečevanje
ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz
naprav, ukrepe v zvezi z varovanjem zdravja
ljudi v okolici naprav ter ukrepe v zvezi z
zagotavljanjem varstva ljudi in okolja pred
škodljivimi učinki onesnaževanja zunanjega
zraka zaradi emisije teh snovi v zrak iz teh
naprav.

Uredba o vrsti
dejavnosti in
naprav, ki lahko
povzročajo
onesnaževanje
okolja večjega
obsega.

Določa, da mora upravljavec naprav
zagotavljati ukrepe za preprečevanje
onesnaževanja tal in podzemne vode.
Upravljavec mora izbrati najboljšo
razpoložljivo tehniko iz zaključkov o BAT ali
tehniko za preprečevanje in zmanjševanje
emisij, ki je njej enakovredna.

Uredba o
sežigalnicah

Določa ukrepe za nadzor emisije snovi v zrak

–

izpostavljenost/vplivi
A - ukrepanje

Direktiva
2010/75/EU o
industrijskih emisijah
(celovito
preprečevanje in
nadzorovanje
onesnaževanja).

Določa uporabo najboljših razpoložljivih
tehnologij (BAT). Določa tudi pravila za
preprečevanje ali zmanjševanje emisij v zrak,
vodo in tla ter preprečevanje nastajanja
odpadkov, da bi dosegli visoko stopnjo varstva
okolja.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s
katerimi zagotovijo, da noben obrat ali kurilna
naprava, sežigalnica odpadkov ali naprava za
sosežig odpadkov ne obratuje brez dovoljenja.

odpadkov in
napravah za
sosežig
odpadkov.

in ukrepe za nadzor emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje
odpadnih plinov.

Uredba o emisiji
snovi v zrak iz
malih in srednjih
kurilnih naprav.

Ukrepi v zvezi z zmanjševanjem emisij snovi
v zrak: uporaba čistilnih naprav dimnih
plinov, izpuščanje dimnih plinov v okolje
samo skozi dimnik in uporaba toplotnih
zbiralnikov.

8.6 Ocena stanja zbiranja okoljskih in zdravstvenih podatkov v Sloveniji
Vrsta podatka (okoljski,
zdravstveni,
demografski)

Podatkovna baza
(vir podatkov)

Kazalniki

Zbiratelj
podatkov

Frekvenca zbiranja
in osveževanja
podatkov

Zdravstveni in okoljski

KOS

Umrljivost dojenčkov zaradi dihal; astma in alergijske
bolezni pri otrocih; izpostavljenost prebivalcev in otrok
onesnaženemu zraku zaradi delcev PM10 – podatki o
številu sprejemov v bolnišnico zaradi bolezni dihal;
umrljivost zaradi bolezni dihal.

ARSO,
SURS in
NIJZ

Letno.

Onesnaženost zraka z SO2; onesnaženost zraka z NO2;
onesnaženost zraka z O3; onesnaženost zraka z delci PM10
in PM2,5.
Okoljski

Meteorološka baza
podatkov ARSO

Okoljski
Zdravstveni,
demografski

DRSI
NIJZ – baza
umrlih

Vsebnost žvepla v gorivih.
Avtomatske meritve kakovosti zraka meritve SO2, O3,
NOx, CO, PM10).
Arhiv meteoroloških podatkov.
Prometne obremenitve.
Standardizirane stopnje umrljivosti po nekaterih izbranih
poglavjih vzrokov smrti (bolezni dihal, srca, ožilja
obtočil, rakava obolenja, prezgodnja smrt).
Umrli po osnovnem vzroku smrti, spolu in starostnih
skupinah (bolezni dihal, srca, ožilja obtočil, rakava
obolenja, prezgodnja smrt).
Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi bolezni po
poglavjih MKB in starostnih skupinah (bolezni dihal,
srca, ožilja obtočil, rakava obolenja, prezgodnja smrt).
Umrli, občine (odstotek prezgodnje umrljivosti).

Mesečno in letno.

ARSO

Letno.
Polurno, dnevno,
mesečno, letno.

DRSI
NIJZ

Dnevno, letno.
Letno.

Uporabnost
podatkov*

Demografski, okoljski,
zdravstveni

SURS

Umrli po osnovnem vzroku smrti, spolu in starostnih
skupinah (bolezni dihal, obtočil).
Umrli, občine (odstotek prezgodnje umrljivosti).
Okoljski kazalniki (kazalniki za izpuste v zrak).
Okoljski računi (emisije v zrak NAMEA).
Zrak (izpusti toplogrednih plinov po kategorijah virov).
Kakovost naravnih virov (kazalniki kakovosti zraka).
Kazalniki naravnih virov (število vseh osebnih
avtomobilov v uporabi, potniški kilometri v cestnem
javnem potniškem prometu).
Intenzivnost rabe naravnih virov (kazalnik izpustov TGP).
Poraba energije in goriv v gospodinjstvih.

SURS

Mesečno, polletno,
četrtletno, letno.
Podatki se zbirajo
letno.

Okoljski

UMAR

Kazalniki blaginje v Sloveniji; okoljska blaginja.

UMAR

Okoljski

Katalog
podatkovnih virov
o okolju ARSO

Avtomatske meritve kakovosti zraka, kakovost zraka v
Sloveniji (poročilo), kazalci okolja, klimatski podatki.

ARSO

Mesečno, dvakrat
letno, letno.
Letno.

* Rdeča barva je uporabljena za neuporabne podatkovne baze. Rumena barva je uporabljena za podatkovne baze, ki nudijo že nekaj informacij in
jih ne moremo uporabiti. Zelena barva je uporabljena za podatkovne baze, ki so uporabne (jih lahko uporabimo).
Legenda: KOS – kazalci okolja v Sloveniji, ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje, SURS – Statistični urad Republike Slovenije, NIJZ
– Nacionalni inštitut za javno zdravje, DRSI – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, UMAR – Urad Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj, SO2 – žveplov dioksid, NO2 – dušikov dioksid, O3 – ozon, PM10 – delci z aerodinamskim premerom
< 10 µm, PM2,5 – delci z aerodinamskim premerom < 2,5 µm, NOx – dušikovi oksidi, CO – ogljikov monoksid, MKB – mednarodna klasifikacija
bolezni, NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts) – matrika nacionalnih računov, vključno z okoljskimi računi,
TGP – toplogredni plini.

8.7 Ocena in analiza dostopnosti zdravstvenih podatkov
Ocena dostopnosti in
kakovosti zdravstvenih
podatkov
Metodologija in frekvenca
zbiranja (kateri, kako
pogosto)

Zdravstveni podatki
NIJZ

SURS

KOS

A) Standardizirane stopnje umrljivosti po
nekaterih izbranih poglavjih vzrokov
smrti (bolezni dihal, obtočil); letno
zbiranje.

A) Umrli po osnovnem
vzroku smrti, spolu in
starostnih
skupinah
(bolezni
dihal,
obtočil).

A) Umrljivost dojenčkov zaradi bolezni dihal.

B) Umrli po osnovnem vzroku smrti, spolu
in starostnih skupinah (bolezni dihal,
obtočil).
C) Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi
bolezni po poglavjih MKB in starostnih
skupinah (bolezni dihal, obtočil).

B) Umrli,
občine
(odstotek prezgodnje
umrljivosti).

B) Astma in alergijske bolezni pri otrocih.
C) Izpostavljenost prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku
zaradi delcev PM10 – podatki o številu sprejemov v
bolnišnico zaradi bolezni dihal.
Č) Umrljivost zaradi bolezni dihal.

Podatki se zbirajo letno.

Vsi podatki se zbirajo na polletni (SURS) in letni (NIJZ) ravni.

Podatki o umrljivosti so
preračunani v število smrti
na 1000 prebivalcev.

Podatki o umrljivosti dojenčkov zaradi bolezni dihal, številu
sprejemov v bolnišnico zaradi astme, številu sprejemov v
bolnišnico zaradi bolezni dihal so bili preračunani v deleže.
Podatki o umrljivosti zaradi bolezni dihal so bili preračunani v
št. smrti zaradi bolezni dihal na 100.000 prebivalcev.

Č) Umrli, občine (odstotek prezgodnje
umrljivosti).

Metodologija obdelave
podatkov

Podatki za druge države
Vir podatkov
Skrbnik podatkov

Vsi podatki se zbirajo letno.
Metoda direktne standardizacije, kjer se
izračun stopenj umrljivosti na 100.000
prebivalcev umeri s preračunom na
standardno populacijo.
Stopnja bolnišničnih obravnav je preračunana
na 1000 prebivalcev.
WHO
A, C) NIJZ
B) NIJZ, SURS
Č) SURS
NIJZ

A) NIJZ, SURS
B) SURS
SURS

WHO, EUROSTAT
NIJZ, SURS
NIJZ

Datum zajema podatkov

1. 1.–31. 12. tekočega leta

1. 1.–31. 12. tekočega leta

A) 26. 10. 2016

C) 18. 1. 2012

B) 25. 9. 2015

Č) 5. 10. 2016

Analiza dostopnosti
podatkov *

*Rdeča barva: podatki se zbirajo zgolj informativno in jih ne moremo uporabiti. Rumena barva: podatki nudijo že nekaj informacij in jih ne
moremo uporabiti. Zelena barva: informacije o stanju in jih lahko neposredno uporabimo.

8.8 Ocena in analiza dostopnosti okoljskih podatkov
Ocena dostopnosti in
kakovosti zdravstvenih
podatkov

Okoljski podatki
KOS

Meteorološka baza
ARSO

DRSI

SURS

UMAR

Metodologija in
frekvenca zbiranja
(kateri, kako pogosto)

Onesnaženost zraka z
SO2; onesnaženost zraka z
NO2; onesnaženost zraka
z O3; onesnaženost zraka
z delci PM10 in PM2,5;
mesečno in letno zbiranje.
Vsebnost žvepla v
gorivih; letno zbiranje.

Avtomatske meritve
kakovosti zraka (meritve
SO2, O3, NOx, CO, PM10);
polurno zbiranje.
Arhiv meteoroloških
podatkov; dnevno
zbiranje.

Prometne obremenitve;
dnevno in letno zbiranje.

Kazalniki blaginje v
Sloveniji, okoljska
blaginja.

Metodologija obdelave
podatkov

Za kazalec so uporabljeni
podatki o prekoračitvi
mejne urne koncentracije,
podatki o povprečni letni
koncentraciji ter podatki o
poprečnih letnih
koncentracijah za

Podatki so izmerjeni na
samodejnih merilnih
postajah.

Podatki so pripravljeni na
osnovi podatkov,
pridobljenih s
posameznimi ročnimi
štetji prometa. ter
avtomatskih števcev
prometa na območju

Okoljski kazalniki
(kazalniki za izpuste v
zrak).
Okoljski računi (emisije v
zrak NAMEA).
Zrak (izpusti toplogrednih
plinov po kategorijah
virov).
Kakovost naravnih virov
(kazalniki kakovosti
zraka).
Kazalniki naravnih virov
(število vseh osebnih
avtomobilov v uporabi,
potniški kilometri v
cestnem javnem
potniškem prometu).
Poraba energije in goriv v
gospodinjstvih.
Podatki se zbirajo letno.
Podatki so podani v
deležih (%).

Okoljska blaginja
združuje elemente
lokalnega okolja in
trajnostne blaginje, ki
vključuje naravne vire in
se neposredno povezuje z
blaginjo ljudi.

določeno časovno
obdobje. Podatki so
izračunani iz izmerjenih
urnih vrednosti.
Prikazano je število
odvzetih in analiziranih
vzorcev za stacionarne
naprave ter tudi njihova
koncentracija žvepla (v %
(m/m)). Prikazano je
število odvzetih in
analiziranih vzorcev
tekočih goriv v prometu
(koncentracija žvepla v
cestnem in letalskem
prometu (v mg/kg) ter
ladijskem prometu (v %
m/m).

Podatki za druge države
Vir podatkov
Skrbnik podatkov
Datum zajema podatkov

DMKZ
ARSO, Elektroinštitut
Milan Vidmar

celotne Slovenije.

ARSO
ARSO

DRSI
DRSI

SURS

EUROSTAT, EEA
ARSO, SURS, NIJZ
UMAR

Od 1. 1. 1961 naprej.

Od leta 2005 naprej.

Od leta 1986 naprej.
Od leta 2000 naprej.

Od leta 2005 do leta
2013.

Analiza dostopnosti
podatkov *
*Rdeča barva: podatki se zbirajo zgolj informativno in jih ne moremo uporabiti. Rumena barva: podatki nudijo že nekaj informacij in jih ne
moremo uporabiti. Zelena barva: informacije o stanju in jih lahko neposredno uporabimo.

