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1. UVOD
Pitna voda je vse bolj aktualna tema različnih razprav in nedvomno ena izmed prioritetnih
tematik okoljske politike. Za zagotovljeno kakovost vode, ki jo podjetja, ki opravljajo
gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, nato distribuirajo v vodooskrbna omrežja, je
bistveno upravljanje z obremenitvami in gonilnimi silami teh obremenitev v napajalnem
jedru vodnih virov. Raba tal, ki kaže antropogene vplive v tem prostoru, je eden osnovnih
kazalcev gonilnih sil in obremenitev.
Kazalci okolja so med najbolj uporabnimi orodji za poročanje o okolju. Temeljijo na številčnih
podatkih, ki kažejo stanje, določeno lastnost, predvsem pa razvoj izbranega pojava. V takšni
obliki imajo pomembno opozorilno vlogo. Pomagajo nam tudi izmeriti ali določiti količino
različnih in mnogovrstnih podatkov, združenih v celoto. Zato pod pojmom kazalci razumemo
na dogovorjen način izbrane in predstavljene podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske
politike. Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi podatkovni časovni vrsti, lahko
kažejo ključne smeri razvoja pojava. Zato so lahko v pomoč odločevalcem pri načrtovanju in
upravljanju okolja in tudi splošni javnosti pri razumevanju okoljske problematike na
nacionalnem in mednarodnem nivoju.
Sistem Kazalci okolja v Sloveniji je vzpostavljen v okviru procesa poročanja o stanju okolja, ki
ga predpisuje 107. člen Zakona o varstvu okolja in kjer so kazalci uporabljeni kot podatkovna
osnova za poročilo.
V elaboratu bomo predstavili rabo tal na vodovarstvenih območjih (v nadaljevanju VVO)
Slovenije, ki je pravzaprav obnovitev in dopolnitev kazalca iz leta 2011. Vodovarstvena
območja so območja, kjer je omogočeno izvajanje vodovarstvenega režima v obsegu in na
način, ki zagotavlja zmanjšanje tveganja za onesnaževanje na raven, ki je sprejemljiva za
odvzem vode. Poleg prikaza deležev in površine rabe tal na vodovarstvenih območjih iz leta
2014 bomo le te primerjali tudi z letom 2009 in opozorili na večje spremembe med leti.
Rezultati bodo prikazani za območje celotne Slovenije in za vsako statistično regijo posebej.
Poseben vidik učinkovitega upravljanja s tako občutljivim območjem lahko poda tudi prikaz
in analiza ekološkega kmetovanja na VVO, zato je v elaboratu dodaten poudarek na
ekološkem kmetovanju. Prikazali bomo deleže in površine ekološkega kmetovanja na VVO, ki
predstavljajo pozitiven trend rabe tal na tem področju.
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1.1.

Dopolnitev kazalca

Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje najdemo preko 180 kazalcev okolja.
Temeljijo na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj nekega pojava, kot je
smer razvoja okolja v Sloveniji. Pridobimo jih s povezovanjem podatkov in opažanj, kakor to
prikazuje spodnja slika.
Slika 1: Prikaz pridobivanja podatkov za razvoj kazalca

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014
Pri obravnavanem kazalcu Raba tal in spremembe na VVO Slovenije gre za obnovitev
oziroma dopolnitev kazalca iz leta 2011 – Kmetijstvo na VVO. Kazalec prikazuje površine,
strukturo in spremembe v rabi tal na VVO v Sloveniji v letih 2002, 2007, 2009 in 2011. V
navedenih letih so prikazane površine kmetijskih, urbanih in drugih zemljišč na VVO ter
njihov delež znotraj VVO – s poudarkom na podrobnejši analizi kmetijskih zemljišč na VVO v
obravnavanih letih.
Podatki o posameznih vrstah rabe tal iz šifrantov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano so smiselno združeni v štiri velike skupine: gozd, kmetijstvo, urbane površine in
ostalo. Znotraj kmetijske rabe tal so prav tako oblikovane štiri skupine: travniki in pašniki,
njive, trajni nasadi in kmetijska zemljišča v zaraščanju. Pri novem kazalcu iz leta 2014 pa smo
podatke o posameznih vrstah rabe tal iz šifrantov MKGP smiselno združili v devet kategorij:
njive, nasad, travinje, zaraščanje, gozd, pozidano, odprto in voda.
Slabost kazalca iz leta 2011 je, da so se šifranti posameznih vrst rabe tal v obdobju 20022011 spreminjali glede na leta 2007, 2009 in 2011, kar še posebej velja za leto 2002. Zaradi
tega so podatki za leto 2002 glede na ostala leta manj zanesljivi, na kakovost kazalca pa
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bistveno ne vplivajo, saj so omenjene spremembe rezultat smiselnega združevanja pri tistih
rabah tal, ki predstavljajo relativno majhen delež površin znotraj VVO.
Glavna ugotovitev kazalca iz leta 2011 je, da se na VVO zmanjšujejo površine njiv ter
povečujejo površine travinj. S stališča obremenjevanja voda je to ugoden podatek. V
preučevanem letu 2014 zasledimo nekoliko drugačne trende, kar je opisano v poglavjih 3.1.
in 3.2.
Bistvena razlika med starim in novim kazalcem je, da pri novem kazalcu ni poudarka na
posamezni vrsti rabe tal, temveč na vseh kategorijah rabe tal na vodovarstvenih območjih,
primerjavo pa naredimo samo z letom 2009. Gre torej za obnovitev oziroma dopolnitev
starega kazalca iz leta 2011 z najnovejšimi podatki iz leta 2014. Dodaten poudarek pri novem
kazalcu je tudi na ekološkem kmetovanju. Želimo prikazati površine ekološkega kmetovanja
na VVO, saj le te nedvomno predstavljajo pozitiven trend rabe tal na tem področju. Dodatna
pozornost je namenjena prikazu ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč na VVO.
Stari kazalec Kmetijstvo na VVO je nedvomno v veliko pomoč pri izdelavi novega, saj nam
poda vpogled v stare podatke in omogoča primerjavo rabe tal na VVO leta 2014 s prejšnjimi
leti, vse do leta 2002.

2. METODOLOGIJA
V metodološkem poglavju so predstavljeni vsi postopki na poti do rezultatov raziskave, od
vira in kakovosti podatkov, pregleda literature do predstavitve postopka in uporabe
geoinformacijskih ter drugih orodij pri raziskovanju.

2.1.

Podatki

Pri kazalcu Rabe tal in spremembe na vodovarstvenih območjih Slovenije smo uporabili
naslednje tri podatke:
 Digitalni podatki rabe tal za leto 2009 in 2014
 Podatki o vodovarstvenih območjih državnega, občinskega in vrelčnega nivoja
 Podatki o ekoloških zemljiščih na vodovarstvenih območjih za leto 2014
Digitalne podatke rabe tal smo pridobili na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje
(v nadaljevanju MKO), podatke o vodovarstvenih območjih in o ekoloških zemljiščih na
vodovarstvenih območjih pa smo pridobili s pomočjo spletnega geoportala Agencije
Republike Slovenije za okolje (ARSO) ter s strani njihovih zaposlenih. Vsi podatki so zajeti
aprila 2014.
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Podatki o rabi tal se zbirajo sproti, skladno s spremembami rabe tal v Sloveniji. Podatki za
vodovarstvena območja so razdeljeni na tri nivoje – državni, občinski in vrelčni nivo. Podatki
za občinski in vrelčni nivo se zbirajo letno, podatki za državni nivo pa se dopolnjujejo
kontinuirano, ob spremembah predpisov, ki se nanašajo na omenjeni sloj.
Vsi podatki so pridobljeni v obliki geoinformacijskih podatkov vektorskega sloja, ki smo jih
uredili in analizirali s pomočjo geografskih informacijskih programov in programskega paketa
Excel. Podrobnejši potek dela je opisan v poglavju 2.3.

2.1.1. Kakovost podatkov

Podatki, pridobljeni iz zgoraj omenjenih uradnih spletnih strani, so natančni, zato lahko
nedvomno govorimo o kakovostnih virih podatkov. Podatki o rabi tal so pridobljeni s
pomočjo aero-foto posnetkov, zato so z vidika sledljivosti v časovni skali povsem sprejemljivi.
Prav tako zagotavljajo visoko stopnjo relevantnosti, saj ustrezajo potrebam preučevane
tematike in predstavljajo najnovejše dosegljive podatke, oziroma se nanašajo na zadnje leto
zajemanja podatkov.
Prednost podatkov rabe tal iz leta 2014 v primerjavi s podatki iz prejšnjih let je tudi ta, da se
šifranti posameznih vrst rabe tal v obdobju 2009-2014 niso spreminjali. Tako so podatki
zanesljivi, saj smo različne kategorije rabe tal ustrezno združili v 9 razredov brez predhodnih
kategorizacij.
Edina slabost analiz je ta, da smo zaradi različnih meja in njihovega neujemanja posamezne
nivoje vodovarstvenih območij (vrelčni, občinski in državni nivo) združili v en sloj
vodovarstvenih območij. Tako smo upoštevali skupne površine vodovarstvenih nivojev
namesto površin posameznih nivojev VVO.

2.2.

Pregled literature in zakonodaje

O okoljskih kazalcih, vodovarstvenih območjih, rabi prostora, o varstvu tal in vplivu rabe
prostora na okolje obstaja veliko literature. Ta je največkrat v obliki strokovnih, pravnih,
zakonodajnih podlag ter okoljskih uredb. Največ splošnih informacij o kazalcih ter analize
različnih vrst kazalcev smo pridobili na uradni spletni strani Agencije Republike Slovenije za
okolje. O vodovarstvenih območjih in rabi tal pa so nam bile v veliko pomoč uradne spletne
strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije,
Kmetijskega Inštituta Slovenije, itd. S pomočjo le teh smo se seznanili s problematiko naloge
in spoznali določene primere dobre prakse.
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V raziskavi smo se večinoma upirali na tri pravne podlage:
 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
 Vodna direktivna (2000/60/EC),
 NPVO (Nacionalni program varstva okolja): Pripravljen na podlagi Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06).
Znotraj zgoraj naštetih pravnih podlag smo proučili različne pravilnike o vodovarstvenih
območjih – Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o gradnjah
na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, Pravilnik
o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja, Pravilnik o kriterijih za
označevanje vodovarstvenih območij in območja kopalnih voda, itd.
Vlada določi vodovarstveno območje, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem
ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami
obremenjevanja, ki bi lahko vplivala na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. V
aktu se določi zlasti meje vodovarstvenega območja, meje notranjih območij VVO, vrsto rabe
VVO, ukrepe, prepovedi in omejitve na VVO ter nadzor nad izvajanjem predpisanega glede
na vrsto varovanja vodovarstvenega režima. Ukrepi na VVO so namenjeni zmanjševanju
nevarnosti, ogroženosti in tveganja, ki jih povzročajo že obstoječe dejavnosti ali dejavnosti, ki
se v prostor šele uvajajo. Z omejitvami podamo pogoje pod katerimi lahko neko dejavnost v
vodovarstvenem območju izvajamo. Prepovedi pa so tiste vrste zaščite, ki v celoti
prepovedujejo določeno dejavnost na VVO. Pri določanju prepovedi izhajamo iz načela, da so
prepovedane vse dejavnosti, ki lahko trajno in nepovratno poslabšajo ekološko, kemijsko in
količinsko stanje vodnega vira (Matoz, 2009).
Vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, ki temeljijo na
hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov. Meje območij zajetij in notranjih območij so
poligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema.
Seznam parcel se povzame po digitalnem zemljiškem katastru, ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije (Matoz, 2009).
Glede na različne stopnje varovanja vodovarstvena območja delimo na tri notranja območja:
1) najožje območje: varovanje z najstrožjim vodovarstvenim režimom
2) ožje območje: varovanje s strogim vodovarstvenim režimom
3) širše območje: varovanje z blažjim vodovarstvenim režimom (Matoz H., 2009)
Širše območje vodovarstvenih območij predstavlja celotno napajalno območje zajetja.
Vodovarstveni režim širšega območja mora zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje
vodnega telesa z radioaktivnimi snovmi ali snovmi, ki so obstojne ali pa se razgrajujejo zelo
počasi. Naravne danosti na ožjem območju zagotavljajo dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj
veliko razredčenje (Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Uradni list
RS, št. 64/04).
7

Vodovarstveni režim na ožjem območju mora zagotavljati sprejemljivo tveganje za
onesnaženje vodnega telesa z onesnaževali, ki počasi razpadajo. Na širšem in ožjem območju
VVO (VVO II, VVO III) so prepovedani rezervoarji, silosi in skladišča, ostale dejavnosti pa so
dovoljene, če so preverjeni vplivi na vodni režim in če se izvedejo določeni zaščitni ukrepi,
oziroma je izvedena celovita presoja na okolje in se na podlagi le te izvedejo zaščitni ukrepi
(Matoz, 2009). Na kmetijskih zemljiščih je dovoljeno uporabljati fitofarmacevtska sredstva iz
seznama dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev iz tehnoloških navodil za integrirano
pridelavo, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP. Vsak uporabnik fitofarmacevtskih
sredstev mora voditi natančno evidenco o uporabljenih fitofarmacevtskih sredstvih.
Prepovedano je gnojiti z gnojevko in gnojnico, dovoljeno pa je gnojenje z uležanim hlevskim
gnojem (Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Uradni list RS, št.
64/04).
Najožje območje VVO se nahaja blizu zajetja. Naravne danosti ne zagotavljajo dovolj dolgega
zadrževalnega časa, zato onesnaževala hitro dospejo do zajetja, redčenje le teh pa je
majhno. Na tem območju je prepovedano opravljanje kakršnekoli dejavnosti, ki bi lahko
vplivala na spremembo lastnosti ali kakovost pitne vode. Vodovarstveni režim mora
zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje vodnega telesa s patogenimi
mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Kmetijska zemljišča morajo biti prekrita z
zeleno odejo preko celega leta. Na vseh vodovarstvenih območjih morajo kmetijci paziti pri
gnojenju in varstvu rastlin, pri skladiščenju in razvozu živinskih gnojil ter paziti na izgube
dušika iz mineralnih in organskih gnojil, predvsem nitratov, ki se lahko hitro sperejo v
podtalnico. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev, gnojevke, gnojnice ter od 1. januarja 2013
tudi rudninskih gnojil, ki vsebujejo dušik, je prepovedana. Polivanje vseh vrst gnojnic na VVO
je prepovedano z občinskimi odloki ali z državno Uredbo o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Prepovedana je uporaba blata iz čistilnih
naprav, komposta ali pregnetenega blata 1. ali 2. okoljske kakovosti ter ostankov iz greznic,
malih čistilnih naprav in skupnih čistilnih naprav. Tudi namakanje z vodo, ki so ji dodana
rastlinska hranila, ni dovoljeno. Preoravanje trajnega travinja, gradnja objektov, ter izvajanje
gradbenih del oz. posegov v okolje, razen kulturnih spomenikov, je strogo prepovedano
(Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Uradni list RS, št. 64/04; Matoz,
2009; Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, Uradni list RS,
št. 113/09).
Na vodovarstvenih območjih je paša dovoljena, če gre za pašo v skladu s predpisi, ki urejajo
ekološko pridelavo in rejo živali ob upoštevanju naslednjih določb: dokrmiljenje živali ni
dovoljeno, pašo je potrebno prekiniti, če pride do uničenja travne ruše zaradi gaženja,
napajanje živali pa mora biti urejeno tako, da se korita lahko premešča po pašni površini in s
tem zagotovi enakomerno porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču (Kmetijska
gospodarska zbornica Slovenije, 2012).
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Strokovne analize kmetijskih gospodarstev znotraj vodovarstvenega območja se naredijo na
podlagi podatkov o rabi tal na VVO. Pripravi se pregled stanja kmetijske pridelave znotraj
vodovarstvenih območij – koliko kmetijskih gospodarstev ima prijavljena kmetijska zemljišča
znotraj posameznega notranjega VVO, kakšna je raba tal po posameznih notranjih VVO in
kakšen je delež kmetijskih zemljišč po posameznih notranjih VO ter kolikšen je delež zemljišč
izven VVO (Matoz, 2009).
S kmetijsko okoljskimi ukrepi se spodbujajo okolju prijaznejši načini pridelave, ki prispevajo k
zmanjševanju negativnih vplivov kmetovanja na okolje. Eden izmed ciljev okoljske politike
Slovenije je povečati delež površin s kmetijsko okoljskimi ukrepi, oziroma povečati delež
ekološkega kmetijstva na VVO. Ekološko kmetovanje je posebna oblika trajnostnega
gospodarjenja z naravnimi viri, ki sledi načelom kroženja snovi v naravi, dviga kakovosti
hrane, zmanjševanja onesnaženosti okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Na
površinah, ki so namenjene ekološki pridelavi, ni dovoljena uporaba kakršnihkoli sintetičnih
sredstev za varstvo rastlin in lahko topnih mineralnih gnojil, regulatorjev rasti in hormonov,
gensko spremenjenih organizmov, itd. Pridelovanje je urejeno s posebnimi predpisi in
podvrženo stalni kontroli, pridelovalci pa pridobijo certifikat, ki jim dovoljujejo označevanje
proizvodov z označbo »ekološki«. Nevarnost površin z ekološkim kmetovanjem je širjenje
ekstenzivne pridelave brez ali z zelo omejenimi količinami ekoloških pridelkov za prodajo
(Volk, Sušin, Verbič, Vrščaj, 2012).
Okoljska plačila, usklajena s predpisi Evropske unije, so glavna spodbuda kmetom, da se
odločijo za ekološko kmetovanje. Gre za finančno nadomestilo za pridelek in prirast v
primerjavi s tistim, ki bi ga imeli pri konvencionalni pridelavi in reji. Skupna vrednost
izplačanih sredstev za ekološko kmetijstvo v Sloveniji je vsako leto večja, zneski pa se
razlikujejo glede na zemljiško kategorijo, namen pridelave in vrsto živali (Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, 2014; Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02).
Glavni cilji okoljske politike so:
 Zavarovanje vodnih teles pred onesnaževanjem in drugimi vrstami obremenjevanja,
ki bi lahko vplivala na kakovost voda, zdravstveno ustreznost ali količinsko stanje
vodnega telesa ali njegovega dela;
 Doseganje dobrega kemijskega stanja voda, ki se uporabljajo za javno oskrbo s pitno
vodo na VVO do leta 2015;
 V celoti prepovedati dejavnosti na vodovarstvenem območju, ki lahko trajno in
nepovratno poslabšajo ekološko, kemijsko in količinsko stanje vodnega vira;
 Povečanje deleža površin ekoloških zemljišč na VVO; do leta 2015 razširiti ekološko
kmetovanje na 20% kmetijskih zemljišč v uporabi;
(Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02; Nacionalni program varstva okolja, 2004;
Akcijski načrt ekološkega kmetijstva, 2014)
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Predvsem v območju najstrožjega vodovarstvenega režima lahko v prihodnosti pričakujemo
zaustavitev povečevanja deleža urbanizacije in kmetovanja, saj je na teh območjih
zakonodaja, ki jo od leta 2002 na podlagi Zakona o vodah sprejema Vlada Republike
Slovenije, zelo stroga kar zadeva pozidave in onesnaženja. Z nadaljnjimi zakonodajnimi
uredbami pa naj bi najožje območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom postalo ekološko
območje v celoti.

2.3.

Potek dela

V raziskavi smo uporabili dve programski orodji. Za pripravo podatkovnih slojev in prikaza
kart smo uporabili programsko opremo ArcGIS, vse nadaljnje analize pa so bile izdelane s
pomočjo Excela.
Najprej smo vse podatke (vodovarstvena območja, ekološka zemljišča in rabo tal) v obliki
vektorskih slojev uvozili v ArcGIS. Tri različne vodovarstvene nivoje (vrelčni, občinski in
državni) smo združili v en sloj s pomočjo ukaza Merge in Dissolve. Nato smo na območjih
vodovarstvenih območij z ukazom Clip izrezali rabo tal. S tem smo dobili karto rabe tal na
vodovarstvenih območjih za vseh 28 razredov rabe tal. 28 razredov rabe tal smo nato združili
v 9 kategorij, kot prikazuje spodnja tabela. To smo naredili s pomočjo ukaza Dissolve glede
na ID rabe tal.
Tabela 1: Kategorije rabe tal
ID08
1100
1130
1160
1180
1190
1211
1212
1221
1222
1230
1240
1300
1321
1330
1800
1410

ID08_P1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ime08_P1
Njiva, vrt
Začasni travnik
Hmeljišče
Trajne rastline na njivskih površinah
Rastlinjak
Vinograd
Matičnjak
Intenzivni sadovnjak
Ekstenzivni sadovnjak
Oljčnik
Ostali trajni nasadi
Trajni travnik
Barjanski travnik
Gorski pašnik
Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
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ID08_P2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4

Ime08_P2
Njiva
Njiva
Nasad
Nasad
Nasad
Nasad
Nasad
Nasad
Nasad
Nasad
Nasad
Travinje
Travinje
Travinje
Zaraščanje
Zaraščanje

1420
1430
1500
1600
2000
3000
4100
4210
4220
5000
6000

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

7000

28

Plantaža gozdnega drevja
Ekstenzivna kraška travinja
Drevesa in grmičevje
Neobdelano kmetijsko zemljišče
Gozd
Pozidano in sorodna zemljišča
Barje
Trstičje
Ostala zamočvirjena zemljišča
Suho odprto zemljišče s posebnim rastlinjem
Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim
rastlinjem
voda

5
3
5
4
5
6
7
7
7
8
8

Gozd
Travinje
Gozd
Zaraščanje
Gozd
Pozidane
Zamočvirjeno
Zamočvirjeno
Zamočvirjeno
Odprto
Odprto

9

Voda

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
V atributivni bazi podatkov smo dodali novo polje (Long Integrer) ter s pomočjo Editorja
ročno dopisali nove razrede rabe tal (od 1 do 9). Temu je zopet sledil ukaz Dissolve za
združitev novih, ročno dopisanih kategorij. Enako smo naredili s podatki o ekološkem
kmetijstvu. S tem smo dobili karto rabe tal na VVO in karto ekoloških zemljišč na VVO z le
devetimi zgoraj omenjenimi kategorijami rabe tal.
Površine posameznih rab tal na VVO smo želeli prikazati tudi po statističnih regijah, zato smo
v ArcGIS uvozili vektorski sloj statističnih regij. Nato smo na slojih VVO iz leta 2009 in 2014
ter na ekoloških zemljiščih na VVO uporabili ukaz Intersect. Na koncu smo v atributivni bazi
podatkov uporabili še ukaz Calculate Area. S tem smo dobili končni rezultat, izračunano
površino za vsak razred rabe tal na VVO in za vsak razred rabe tal na ekoloških zemljiščih na
VVO. Površina je bila izražena v m2.
Vse podatke smo vnesli v program Excel, kjer so sledile nadaljnje obdelave ter grafični in
tabelarni prikazi. Vse površine smo iz m2 pretvorili v hektarje.
Za leto 2014 smo prikazali skupne površine rabe tal in ekoloških zemljišč na vodovarstvenih
območjih, površine vseh devetih kategorij rabe tal (v ha) in njihovo strukturo (%) na VVO in
na ekoloških zemljiščih za celotno Slovenijo ter za vsako statistično regijo posebej.
Spremembe v rabi tal v obdobju 2009-2014 smo izrazili z absolutnim številom (v ha) in
odstotkom spremembe glede na izhodiščno leto 2009.
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3. REZULTATI
Vodovarstvena območja so območja, kjer je omogočeno izvajanje vodovarstvenega režima v
obsegu in na način, ki zagotavlja zmanjšanje tveganja za onesnaževanje na raven, ki je
sprejemljiva za odvzem vode. Tveganje za onesnaževanje nastaja zaradi več razlogov, glavni
pa je vedno antropogeni vpliv. Pozidava VVO trajno uniči naravno rastlinstvo na tistem
območju, intenzivno kmetijstvo s svojimi fitofarmacevtskimi pripravki onesnažuje podtalnico,
mehanizirano obdelovanje njiv uničuje naravno sestavo prsti, prav tako je škodljivo tudi
preveč intenzivno obdelovanje nasadov in travinja. Z vidika ekološkega varstva VVO je najbolj
primerna raba tam taka, kakršna je tam naravno, pa naj gre za gozd, za neobdelano travinje
oz. za površine v zaraščanju, za močvirja itd.

3.1.

Raba tal na vodovarstvenih območjih leta 2014

V Sloveniji vodovarstvena območja predstavljajo približno 17 % celotnega ozemlja (347.878
ha). Največ vodovarstvenih območij je v Podravski, Osrednjeslovenski in Obalno-kraški
statistični regiji, kar je lepo razvidno na spodnji karti. To so hkrati tudi regije z najbolj
intenzivno kmetijsko in poselitveno rabo tal. Tu se nahajajo 3 največja mesta v Sloveniji in
območja najbolj rodovitnih njiv ter nasadov.
Karta 1: Prostorska razporeditev VVO v Sloveniji in pokritost z ekološkimi zemljišči

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014; Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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Za upravljanje z VVO je zelo pomemben podatek, kakšna je dejanska raba tal na teh
območjih. Zakonodaja predpisuje oz. predlaga rabe tal, ki so za VVO bolj primerne (gozd,
ekstenzivno obdelovanje) in tiste, ki naj bi se opustile (dodatna pozidava, intenzivno
kmetijstvo). Hkrati moramo gledati na 2 strani, na ekološko varstvo VVO in na kulturno
ohranjanje krajine.
Tabela 2 nam prikazuje rabo tal na vodovarstvenih območjih leta 2014. Največ VVO površin
pokriva gozd z 61,1 %, sledijo travinje z 13,6 % in njive z 10,9 %. Ostale kategorije rabe tal
zavzemajo manj kot 10 %. Raba tal na vodovarstvenih območjih po posameznih statističnih
regijah je opisana v poglavju 3.1.1.
Tabela 2: Raba tal na vodovarstvenih območjih v Sloveniji leta 2014 (v ha in %)
KATEGORIJA RABE TAL
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Voda

2014 (ha)
38.251,5
5.554,5
47.522,3
11.552,3
213.535,2
20.168,7
172,9
9.172,0
1.949,3

2014 (%)
11,0
1,6
13,7
3,3
61,4
5,8
0,0
2,6
0,6

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Grafikon 1: Raba tal na vodovarstvenih območjih leta 2014 (v ha)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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3.1.1. Sprememba rabe tal na vodovarstvenih območjih med leti 2009 in 2014

Zelo pomemben je pregled, v kakšno smer se giblje dejanska raba tal, ali gre v pozitivno smer
z vidika ekološkega varovanja VVO, torej v ekstenziviranje rabe tal ter ekološko obdelovanje,
ali še vedno, kljub vsej zakonodaji in predlogi, nadaljujejo z intenzivnim kmetijstvom in
pozidavo VVO.
Spremembe rabe tal na vodovarstvenih območjih med leti 2009 in 2014 so majhne. Izstopajo
površine zemljišč v zaraščanju, katerih obseg se je povečal za 35% (iz 7.505 ha na 11.552,3
ha). Povečale so se predvsem na račun zmanjševanja travinja, katerih obseg se je zmanjšal
prav tako za ca. 4.000 ha. Ta proces je pozitiven z vidika ekološkega varstva VVO, saj
zaraščanje pomeni ekstenziviranje rabe na območju travinj ter na drugi strani, z vidika
kulturne krajine negativen, saj se krajinarji trudijo, da se naj obstoječe površine rabe tal nebi
zaraščale. Omeniti moramo tudi, skoraj za 1000 ha zmanjšanje površin gozda, kar sicer, glede
na celotne površine gozda ni veliko, a vseeno je negativen proces. Sploh če pomislimo, da te
površine nadomestijo pozidana območja, katera pa so se v teh petih letih tudi povečala za
kar 500 ha. Tudi to je zaskrbljujoče, saj je ravno pozidava najslabša možna raba tal na VVO.
Spremembe vseh ostalih kategorij so majhne, z manj kot 10 % povečanjem/zmanjšanjem
med obravnavanimi leti. V splošnem so se povečale površine voda, nasadov, odprtih
zemljišč, zamočvirjenih zemljišč in njiv, zmanjšale pa so se površine travinj in gozda. Površine
voda so se povečale za 4,3 %, površine nasadov za 3,7 %, površine odprtih zemljišč za 2,9 %,
površine pozidanih zemljišč za 2,5 %, površine zamočvirjenih zemljišč za 0,5 % in površine
njiv le za 0,4 %. Površine travinj in gozda pa so se zmanjšale za 8,9 % oziroma za 0,5 %.
Spodnja tabela nam prikazuje omenjene spremembe v rabi tal med leti 2009 in 2014.
Tabela 3: Sprememba rabe tal v letih 2009 in 2014 (ha, %)
KATEGORIJA RABE
TAL
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Voda

2009 (ha)
38.109,9
5.348,8
51.768,4
7.505,0
214.534,0
19.669,2
172,1
8.906,5
1.865,0

2014 (ha)
38.251,5
5.554,5
47.522,3
11.552,3
213.535,2
20.168,7
172,9
9.172,0
1.949,3

Sprememba Sprememba
2014/2009
2014/2009
(v ha)
(v %)
141,6
0,4
205,7
3,7
-4.246,1
8,9
4.047,3
35,0
-998,9
0,5
499,5
2,5
0,9
0,5
265,5
2,9
84,3
4,3

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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Majhne spremembe rabe tal na vodovarstvenih območjih med leti 2009 in 2014 nam lepo
prikažejo tudi spodnji trije grafikoni.

Grafikon 2: Raba tal na vodovarstvenih območjih leta 2009 in 2014

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Grafikon 3: Sprememba rabe tal na vodovarstvenih območjih med leti 2009 in 2014

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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Relativno veliko povečanje površin v zaraščanju lahko torej opredelimo kot zaželen pojav,
oziroma pozitivne spremembe. Čeprav gre za majhno povečanje površin pozidanih zemljišč
in njiv na VVO, je to vseeno, s stališča obremenjevanja voda, slabo. Poraba fitofarmacevtskih
sredstev in gnojil je na območjih v zaraščanju namreč manjša kot na njivah. Se pa z
zaraščanjem kmetijskih zemljišč zmanjšuje njihova funkcija pridelave hrane. 35 % povečanje
deleža kmetijskih zemljišč v zaraščanju tudi ni najbolj ugodno s stališča ohranjanja kulturne
krajine na VVO.
Trend rabe tal na vodovarstvenih območjih v Sloveniji gre v neopredeljivi smeri razvoja za
dosego kakovostnih ciljev. Kljub povečanju zemljišč v zaraščanju bi morali poskrbeti za
zmanjšanje površin z njivami in nasadi na VVO (pri primerjavi leta 2014 z 2009 je prišlo do
stagniranja oziroma celo majhnega povečanja površin omenjenih kategorij v letu 2014), saj je
za ta območja značilna največja poraba fitofarmacevtskih sredstev in mehanizacije ter
posledično največje onesnaževanje okolice.
Najbolj zaskrbljujoče spremembe rabe zemljišč se pokažejo pri urbanizaciji kmetijskih
zemljišč, saj gre za nepovratno izgubo najboljšega naravnega vira. Kljub majhnemu
povečevanju pozidanih površin na VVO (za 2,5 %) so še vedno opazni negativni trendi
pozidave visoko sposobnih tal oziroma najboljših kmetijskih zemljišč.

3.2.

Ekološka zemljišča

Ekološko obdelovanje tal v največji možni meri vpliva na trajnostno gospodarjenje z našim
okoljem in neobnovljivimi naravnimi viri. Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko
kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov,
mineralov in antioksidantov. Ker je uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično
sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in
proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti pri tem načinu
kmetovanja prepovedana, zato praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali
živilih in posledično - pri potrošnikih (MKO – Ekološko kmetovanje, 2014).
Z vidika varstva VVO je torej ekološko obdelovanje tal najbolj zaželeno. Delež površin
ekoloških zemljišč glede na površino VVO je zelo majhen, le 1,7 % (5.976,7 ha). Prostorsko
razporeditev ekoloških zemljišč na VVO v Sloveniji nam prikazuje spodnja karta.
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Karta 2: Prostorska razporeditev VVO v Sloveniji in pokritost z ekološkimi zemljišči

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014; Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
V prihodnosti bi morali zagotoviti povečanje površin ekoloških zemljišč na vodovarstvenih
območjih, saj jih je v letu 2014 še vedno občutno premalo. Največjo površino na ekoloških
zemljiščih pokriva travinje z 79,6 % (4758,6 ha). Ostalih 20,4 % ekoloških zemljišč pokrivajo
njive (9,8 %), zemljišča v zaraščanju (7,7 %) in nasadi (2,9 %). Gozd zavzema le pičli delež, 0,1
ha površin.
Tabela 4: Raba tal na ekoloških zemljiščih na VVO v letu 2014
KATERORIJE RABE
TAL
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd

Ekološka zemljišča 2014
(v ha)
584,7
175,9
4.758,6
457,4
0,1

Ekološka zemljišča 2014
(v %)
9,8
2,9
79,6
7,7
0

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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Grafikon 4: Raba tal na ekoloških zemljiščih na VVO leta 2014

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Pomembna pa je tudi primerjava ekološko kmetijsko obdelanih zemljišč, z vsemi kmetijskimi
zemljišči na VVO. Skupaj se na VVO nahaja ca. 92.000 ha kmetijskih zemljišč (njiv, nasadov in
travinj). Od tega je ekološko obdelanih le 6,04 %, kar je 5.500 ha. To je celo manj, kot je delež
ekoloških kmetijskih zemljišč na območju celotne Slovenije (ca. 8%). Ta podatek pa je
zaskrbljujoč, saj bi ravno na VVO morali poskrbeti za čim večji odstotek kmetijskih ekološko
obdelanih zemljišč.

3.3.

Raba tal na vodovarstvenih območjih in ekoloških zemljiščih
po statističnih regijah

Zanimivo je pogledati, kako z VVO ravnajo posamezne statistične regije. Spodnje poglavje bo
tako prikazalo površino in deleže VVO po posameznih statističnih regijah, kolikšno površino
od teh zavzemajo ekološka zemljišča in kaj to pomeni v odstotkih. V nadaljnjem pa bodo
podrobno prikazane tudi površine in odstotki kmetijskih zemljišč, gozda in pozidanih območij
v statističnih regijah. Zanimiv je podatek, kakšen je odstotek ekološko obdelanih kmetijskih
zemljišč po posameznih regijah.
Spodnja tabela prikazuje površino vodovarstvenih območjih in ekoloških zemljišč po
posameznih statističnih regijah (v ha in %). V nadaljevanju so opisane še posamezne
statistične regije, ki sodijo med izjeme v Sloveniji, oziroma najbolj izstopajo, razlike med njimi
v rabi tal na VVO in ekoloških zemljiščih ter spremembe med leti 2009 in 2014.
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Tabela 5: Površina VVO in ekoloških zemljišč po posameznih statističnih regijah (v ha in %)

Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko - Kraška
Goriška
Obalno - Kraška

2014 (ha)
15.794,8
70.193,5
42.919,5
21.975,0
2.390,8
10.781,0
31.214,3
52.119,4
37.613,0
18.304,2
37.848,8
45.155,5

%
4,1
18,1
11,1
5,7
0,6
2,8
8,0
13,4
9,7
4,7
9,7
11,6

Ekološka zemljišča
(ha)
124,4
742,0
83,7
563,4
119,4
114,2
610,3
498,1
289,1
483,8
989,6
1.227,0

%
2,1
12,7
1,4
9,6
2,0
2,0
10,4
8,5
4,9
8,3
16,9
21,0

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014

Vodovarstvena območja pokrivajo največjo površino v Podravski statistični regiji (dobrih
70.000 ha), kar predstavlja kar 18,1 % vodovarstvenih območij v Sloveniji. Iz spodnjega grafa
je lepo razvidno, da na VVO v Podravski statistični regiji prevladujejo gozdovi, na drugem
mestu so njive. Regija ima tudi kar nekaj ekološko obdelanih zemljišč, v večini gre za travinje
(450 ha), ekološko pa je obdelanih tudi 192 ha njiv.
Če pogledamo še kmetijska zemljišča v tej regiji, jih skupaj znaša ca. 33.600 ha, od tega je ca.
730 ha ekološko obdelanih, kar znese samo 2,2 %. To je za regijo, katera naj bi bila slovenska
zakladnica hrane, občutno premalo. Regija s tako velikim deležem njiv na VVO, ki so
večinoma intenzivno, mehansko obdelane, bi morala imeti vsaj 8 % (kot je slovensko
povprečje) ali več ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč.
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Grafikon 5: Posamezne kategorije rabe tal na VVO v Podravski statistični regiji

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Tabela 6: Raba tal na vodovarstvenih območjih v Podravski statistični regiji
Podravska
statistična regija
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Voda

2009 (ha)

Sprememba
2014/2009
2014 (ha)
(ha)

21.966,6

22.198,1

231,6

192,2

2.510,0

2.456,3

-53,8

89,3

9.551,0

8.947,2

-603,8

452,3
8,3

808,9

1.364,0

555,1

26.904,9

26.365,0

-539,9

7.198,0

7.542,4

344,3

74,2

107,6

33,4

9,7

2,5

-7,2

1.170,2

1.210,4

40,2

Ekološka
zemljišča
(ha)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014

Med letoma 2009 in 2014 ni opaznih bistvenih sprememb. Tako, kot povsod drugje po
Sloveniji, so se tudi tu, na račun površin travinja, povečale površine v zaraščanju. Kar precej
pa so se povečale tudi površine njiv in pozidanih površin, kar pa je z vidika ekološkega
varstva VVO zelo negativno.
V nadaljnjem sledita dva kartografska prikaza in sicer podrobno prikazani strukturi rabe tal
na vodovarstvenem območju Dravsko-Ptujskega polja za leto 2009 in 2014. Na prvem mestu
po pokritosti je gozd, označen s temno zeleno barvo, sledijo njive z rjavo barvo in površine v
zaraščanju s svetlo zeleno barvo.
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Karta 3: Struktura rabe tal na vodovarstvenem območju Dravsko – Ptujskega polja

Vir: Agencija Republike Slovenije za Okolje, 2014; Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Karta 4: Struktura rabe tal na vodovarstvenem območju Dravsko – Ptujskega polja

Vir: Agencija Republike Slovenije za Okolje, 2014; Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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Statistična regija, ki sodi med izjeme v Sloveniji, je Pomurska statistična regija, kjer
vodovarstvena območja v večji meri prekrivajo njive (okoli 50% površine VVO), gozd pa je na
drugem mestu. To je z vidika ekološke varnosti vodovarstvenih območij slabo, saj so njive
veliki potencialni onesnaževalci z različnimi fitofarmacevtskimi sredstvi in ostalimi gnojili.
Tega se v regiji zavedajo, zato so že začeli z ekološkim obdelovanjem njiv - vendar še vedno v
manjšem obsegu kot v Podravju. Ekološko je obdelanih 124 ha zemljišč, od tega je dobrih
100 ha njiv.
Grafikon 6: Posamezne kategorije rabe tal na VVO v Pomurski statistični regiji

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Tabela 7: Raba tal na vodovarstvenih območjih v Pomurski statistični regiji
Pomurska
statistična regija
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Voda

Sprememba
2014/2009
2014 (ha)
(ha)

2009 (ha)

Ekološka
zemljišča
(ha)

7.598,7

7.638,5

39,8

109,9

270,4

330,8

60,4

1,1

1.715,0

1.493,6

-221,3

13,3

194,1

388,6

194,6

0,1

4.753,3

4.740,4

-12,9

1.024,7

970,3

-54,4

28,2

18,8

-9,5

0,0

0,0

0,0

210,3

213,7

3,4

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Med letoma 2009 in 2014 ni opaznih bistvenih sprememb. Ponovno se na račun travinja
povečujejo površine v zaraščanju. Povečujejo se površine, namenjene za njive, kar je
negativno. Pozitivna sprememba pa je zmanjšanje površin pozidanega.
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Če pogledamo še kmetijska zemljišča v tej regiji, jih skupaj znaša ca. 9.500 ha, od tega je ca.
125 ha ekološko obdelanih, kar znese samo 1,3 %. To je za regijo, katera naj bi bila prav tako
kot Podravska, zelo pomembna slovenska zakladnica hrane, občutno premalo.
Glede na stopnjo pokritosti z VVO Podravski statistični regiji sledi Osrednjeslovenska
statistična regija s približno 50.000 ha. To predstavlja 13,4 % VVO v Sloveniji. V tej statistični
regiji na VVO prevladuje gozd. Ekološka ozaveščenost tu ni visoka, saj je pokritost VVO z
ekološkimi zemljišči nizka (8,5 %). Tako kot v večini ostalih statističnih regij gre v večji meri za
ekološko obdelano travinje.
Grafikon 7: Posamezne kategorije rabe tal na VVO v Osrednjeslovenski statistični regiji

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Tabela 8: Raba tal na vodovarstvenih območjih v Osrednjeslovenski statistični regiji

Osrednjeslovenska
statistična regija
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Voda

Sprememba
2014/2009
2014 (ha)
(ha)

2009 (ha)

Ekološka
zemljišča
(ha)

5.664,6

5.534,3

-130,3

14,4

271,8

331,9

60,1

9,1

8.516,1

8.246,1

-270,0

469,4

688,5

1.001,8

313,3

5,2

28.730,1

28.525,1

-204,9

6.708,4

6.911,8

203,4

30,9

6,1

-24,9

1.245,0

1.291,7

46,7

263,9

270,6

6,6

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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Med letoma 2009 in 2014 ni opaznih bistvenih sprememb. Ponovno se na račun travinja
povečujejo površine v zaraščanju. Zanimiva pa je sprememba zmanjšanja površin njiv,
verjetno na račun povečanja pozidanih površin. To ponovno izkazuje negativen proces, saj
gre pri pozidavi zemljišč za nepovraten proces.
Če pogledamo še kmetijska zemljišča v tej regiji, jih skupaj znaša ca. 14.100 ha, od tega je ca.
500 ha ekološko obdelanih, kar znese 3,5 %. Glede da to, da je Ljubljanska kotlina prav tako
pomembna pri slovenski oskrbi s hrano, je tudi ta odstotek prenizek in bi moral doseči vsaj 8
%, kot znaša slovensko povprečje.
Omeniti je potrebno še Obalno – Kraško in Goriško regijo. Večino VVO prekriva gozd, sledijo
pa travinje. Omembe vredno je ekološko obdelovanje tal na VVO, kjer sta omenjeni
statistični regiji na prvem in drugem mestu. V Obalno – Kraški regiji je ekološko obdelanih ca.
1.227 ha VVO, kar je 21 % vseh ekološko obdelanih zemljišč na VVO v Sloveniji, v Goriški
regiji pa ca. 990 ha oz. 17 %. Tako kot v večini ostalih regij na ekoloških zemljiščih
prevladujejo travinje.
Med letoma 2009 in 2014 se je na račun travinja povečala površina zemljišč v zaraščanju.
Občutno, skoraj za 1000 ha pa se je povečala površina gozda.
Če pogledamo še kmetijska zemljišča v tej regiji, jih skupaj znaša ca. 5.000 ha, od tega je ca.
930 ha ekološko obdelanih, kar znese 19,4 %. To pa je že kar razveseljiv podatek, saj več kot
podvoji slovensko povprečje. V večini gre za ekološko obdelana območja travinj, 912 ha. 63
ha je tu ekološko obdelanih površin v zaraščanju.
Grafikon 8: Posamezne kategorije rabe tal na VVO v Goriški statistični regiji

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014

24

Tabela 9: Raba tal na vodovarstvenih območjih v Goriški statistični regiji
Goriška statistična
regija
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Voda

Sprememba
2014/2009
2014 (ha)
(ha)

2009 (ha)

Ekološka
zemljišča
(ha)

129,3

147,3

18,1

9,4

135,9

156,4

20,5

5,1

4.980,9

4.464,3

-516,7

912,0
63,1

1.250,6

1.565,3

314,7

29.117,7

30.048,9

931,3

732,8

700,9

-31,9

0,0

0,0

0,0

637,0

689,0

52,0

64,8

76,7

11,9

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
v Obalno - Kraški statistični regiji prav tako na VVO prevladuje gozd, sledijo območja travinj.
Če pogledamo kmetijska zemljišča v tej regiji, jih skupaj znaša ca. 9.200 ha, od tega je ca.
880 ha ekološko obdelanih, kar znese 9,5 %. To je nekoliko bolje od slovenskega povprečja.
Spet gre v večini za ekološko obdelano travinje, 830 ha. Premalo je torej še ekološko
obdelanih njiv.
Med letoma 2009 in 2014 se je na račun travinja kar precej povečala površina zemljišč v
zaraščanju. Nekoliko se je zmanjšala površina gozda, kar precej pa se je povečala površina
njiv, kar je negativno. Za slabih 50 ha se je povečala tudi površina pozidanih površin, kar
ponovno kaže negativen trend.
Grafikon 9: Posamezne kategorije rabe tal na VVO v Obalno - Kraški statistični regiji

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014ž
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Tabela 10: Raba tal na vodovarstvenih območjih v Obalno - Kraški statistični regiji

Obalno-kraška
statistična regija
Njiva
Nasad
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Voda

Sprememba
2014/2009
2014 (ha)
(ha)

2009 (ha)

Ekološka
zemljišča
(ha)

290,5

382,3

91,8

35,1

898,6

879,0

-19,6

14,5

9.728,4

7.924,4

-1.804,0

825,8

3.200,3

4.910,2

1.709,8

351,7

29.741,0

29.654,1

-86,9

1.260,3

1.303,3

43,0

5,5

0,9

-4,6

25,4

94,0

68,6

5,7

7,4

1,8

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014

Ostale statistične regije posebno ne izstopajo in imajo med seboj podobne karakteristike.
Večino vodovarstvenih območij prekriva gozd, v vseh primerih nad 50%. Pokritost VVO z
ekološko obdelanimi zemljišči je slaba, v večini primerov gre, kot je že bilo omenjeno, za
travinje.
Če primerjamo rabo tal na VVO iz leta 2009 in 2014 po statističnih regijah, bistvenih
sprememb ne opazimo. V večini primerov se na VVO nekoliko zmanjšujejo površine gozda,
podobno je s travinjem, največjo pozitivno spremembo pa opazimo pri zaraščanju. To je z
vidika varovanja vodovarstvenih območij lahko pozitivno, saj so območja v zaraščanju manj
obdelana kot travinje, na drugi strani pa tudi površine z gozdom pozitivno vplivajo na
samočistilne sposobnosti okolja. Ostale kategorije rabe tal se spreminjajo iz regije v regijo
drugače, vendar so spremembe zelo majhne.
Pogledali pa smo tudi delež ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč po statističnih regijah.
Največji delež (25%) pripada Zasavski statistični regiji, sledi Goriška regija z 19,4 % in
Notranjsko – Kraška z 17,3 %. Najmanjši delež ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč imata
Pomurska in Koroška statistična regija, pod 2 %. Slovensko povprečje znaša približno 8 %, kar
pomeni, da se 7 statističnih regij (Savinjska, Zasavska, Jugovzhodna, Gorenjska, Notranjsko –
Kraška, Goriška in Obalno – Kraška) dobro zaveda pomembnosti zaščite VVO in nujnosti
pričetka ekstenziviranja rabe tal in ekološkega obdelovanja zemljišč na VVO, ostalih 5 regij
(Pomurska, Podravska, Koroška, Spodnjeposavska, Osrednjeslovenska) pa je še vedno kar
nizko pod slovenskih povprečjem. Problem je v tem, da je ravno te regije ene izmed
najmočnejših, najbolj gosto poseljenih, najbolj pomembnih z vidika slovenske samooskrbe s
prehrano itd.
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Tabela 11: Delež kmetijskih zemljišč, gozda in pozidanih površin, ter delež ekoloških
kmetijskih zemljišč po regijah
Statistična regija

Kmetijska KZ glede
zemljišča
na
2014 (ha) površino
VVO
2014 (%)
Pomurska
9.463,0
59,9
Podravska
33.601,5
47,9
Koroška
5.971,2
13,9
Savinjska
4.852,3
22,1
Zasavska
470,2
19,7
Spodnjeposavska
3.638,8
33,8
Jugovzhodna
4.318,3
13,8
Osrednjeslovenska 14.112,3
27,1
Gorenjska
3.378,1
9,0
Notranjsko-Kraška 2.697,9
14,7
Goriška
4.768,0
12,6
Obalno - Kraška
9.185,7
20,3

Gozd
Gozd
2014 (ha) glede na
površino
VVO
2014 (%)
4.740,4
30,0
26.365,0
37,6
35.863,4
83,6
16.058,1
73,1
1.830,7
76,6
6.258,6
58,1
25.549,9
81,9
28.525,1
54,7
26.190,9
69,6
14.665,3
80,1
30.048,9
79,4
29.654,1
65,7

Pozidano
2014 (ha)

970,3
7.542,4
859,5
749,1
56,4
571,7
611,8
6.911,8
374,4
290,7
700,9
1.303,3

Pozidano
Delež
glede na ekoloških
površino
KZ 2014
VVO 2014
(%)
(%)
6,1
1,3
10,7
2,2
2,0
1,4
3,4
11,6
2,4
25,4
5,3
3,1
2,0
14,1
13,3
3,5
1,0
8,4
1,6
17,3
1,9
19,4
2,9
9,5

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Grafikon 10: Delež ekoloških kmetijskih zemljišč glede na skupno površino kmetijskih zemljišč
(njiv, nasadov in travinj) na VVO

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
Vidimo torej, da se v nekaterih regijah že odzivajo na zahteve in priporočila zakonodaje in
predpisov, v drugih pa še vedno precej zaostajajo. Potrebno je začeti spodbujati
pomembnost varstva naših najbolj dragocenih območij države, to je vodovarstvenih območij.

27

4. SKLEP
V povprečju porabi vsak Slovenec okoli 150 litrov vode dnevno. Pitna voda je vedno med
prioritetnimi temami okoljske politike. Ker pa je upravljanje s pitno vodo razdeljeno med
različne resorje (okoljsko – zdravstveno – prostorsko), pogosto prihaja do parcialnega
pogleda in posledično zgolj parcialnih rešitev težav, ki se pojavljajo. Potrebne bi bile
natančne analize stanja, izdelava projekcij ter jasnih sporočil, ki so bistvene za uspešen
medsektorski dialog. Med okoljsko in razvojno politiko namreč velikokrat pride do konfliktov,
saj s spreminjanjem namembnosti, razprodajo in pozidavo zemljišč tla in vode bolj
obremenjujemo kot pa varujemo.
V Sloveniji vodovarstvena območja pokrivajo 17 % ozemlja. Največ vodovarstvenih območjih
je v Podravski (20 %), Osrednjeslovenski (15 %) in Obalno – Kraški statistični regiji (13 %).
Največ VVO pokriva gozd (61,1%), travinje (13,6%) in njive (10,9%). Ostale kategorije rabe tal
zavzemajo manj kot 10%. Izjema je Pomurska statistična regija, kjer vodovarstvena območja
v večji meri prekrivajo njive (okoli 50% površine VVO), gozd pa je na drugem mestu. Ostale
statistične regije posebno ne izstopajo in imajo med seboj podobne karakteristike. Večino
vodovarstvenih območij prekriva gozd, v večini primerih nad 50%.
Spremembe rabe tal na vodovarstvenih območjih med leti 2009 in 2014 so majhne. Izstopa
le površina zemljišč v zaraščanju, ki se je povečala za 35% (iz 7.505 ha na 11.552,3 ha). Z
izjemo zemljišč v zaraščanju so spremembe v vseh ostalih kategorijah majhne, z manj kot
10% povečanjem/zmanjšanjem med obravnavanimi leti. Relativno veliko povečanje površin v
zaraščanju in majhno povečanje površin pozidanih zemljišč in njiv na VVO s stališča
obremenjevanja voda na VVO lahko opredelimo kot zaželen pojav, oziroma pozitivne
spremembe. Poraba fitofarmacevtskih sredstev in gnojil je na območjih v zaraščanju namreč
manjša kot na njivah.
Če primerjamo rabo tal na VVO iz leta 2009 in 2014 po statističnih regijah, prav tako ne
opazimo bistvenih sprememb. V večini primerov se nekoliko zmanjšujejo površine gozda na
VVO, podobno je s travinjem, največjo pozitivno spremembo pa opazimo pri zaraščanju.
Ostale kategorije rabe tal se spreminjajo iz regije v regijo drugače, vendar so spremembe
zelo majhne.
Na vodovarstvenih območjih smo poleg rabe tal preučevali tudi ekološka zemljišča oziroma
ekološko kmetovanje. Ugotovili smo, da je delež površin ekoloških zemljišč glede na površino
vodovarstvenih območij zelo majhen, le 1,7 % - malo manj kot 6000 ha. Največjo površino na
ekoloških zemljiščih pokrivajo travinje - 79,6%. Ostalih 20,4% ekoloških zemljišč pokrivajo
njive (9,8%), zemljišča v zaraščanju (7,7%) in nasadi (2,9%). Največ ekološko obdelanih
zemljišč v Sloveniji je v Obalno – Kraški regiji (21%, 1227 ha). V prihodnosti bi morali
zagotoviti povečanje površin ekoloških zemljišč na vodovarstvenih območjih, saj jih je v letu
2014 še vedno občutno premalo.
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Intenzivno izkoriščanje tal v kmetijstvu, intenzivno namakanje ali gnojenje, prevelika
mehanizacija ali nestrokovno odstranjevanje odpadnih voda pripeljejo do obremenitev voda
in slabšanja njihove kakovosti. Okoljska zakonodaja s področja VVO in kmetijstva se dosledno
izvaja in kontrolira, omejitve kmetovanja in kontrole so vedno strožje. A vendar, dokler pa ne
bomo omejili vseh ostalih onesnaževalcev, se kvaliteta vode ne bo izboljšala. Zastarela,
nevzdrževana vodovodna omrežja, naselja brez ustrezno urejene kanalizacije, spuščanje
odplak v opuščene vodnjake, divja odlagališča in podobno ostajajo neopažena. Pri varovanju
vodovarstvenih območjih pa morajo slediti istemu cilju vsi prebivalci, župani, lokalne
skupnosti, obrtništvo, industrija, kmetijstvo in gozdarstvo. Skupnosti morajo paziti na
pozidavo, gradnje objektov, postavitev vodov, kanalizacije, komunalne odplake, deponije
odpadkov itd.
V Sloveniji nimamo niti enega uradno imenovanega specializiranega svetovalca za
vodovarstvena območja. Imamo le nekaj posameznikov na fakultetah in zavodih, ki
sodelujejo s tujimi institucijami in prenašajo okoljske tehnologije v prakso. V prihodnosti bi
nedvomno potrebovali več strokovnih skupin za kmetovanje na vodovarstvenem območju.
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