AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

KAZALCI OKOLJA V SLOVENIJI
KAJ SO KAZALCI OKOLJA?
Kazalci so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki, ki
lahko ob primerno dolgi časovni vrsti kažejo ključne smeri razvoja
določenega pojava.
Temeljijo na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, določeno
lastnost, predvsem pa razvoj izbranega pojava. Na takšen
način na nekaj opozarjajo. Pridobimo jih s povezovanjem
podatkov in opažanj, kakor to prikazuje piramida informacij.
Razvijajo se na podlagi 106. člena Zakona o varstvu
okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006, 70/2008-ZVO-1B).
Piramida informacij

KDAJ UPORABITI KAZALCE OKOLJA?
Kazalci okolja morajo biti zasnovani tako, da odgovarjajo na ključna
vprašanja, ki izhajajo iz sistema upravljanja z okoljem. Zato je smiselna
njihova vključitev v vse faze upravljanja z okoljem - načrtovanje,
ukrepanje in vrednotenje učinkovitosti politik.
Faza načrtovanja nam pomaga identificirati ključne okoljske probleme,
faza ukrepanja pripomore k vzpostavitvi učinkovitega sistema zbiranja
in obdelave podatkov, faza ukrepanja pa k spremljanju učinkovitosti politik.
Sistem upravljanja z okoljem

ZAKAJ UPORABITI KAZALCE OKOLJA?
Kazalci okolja podpirajo petdelni okvir presoje, t.i.
DPSIR, ki je osnova za izdelavo ocene stanja okolja.
Okvir presoje vključuje:
gonilne sile: socialno-ekonomske dejavnosti, ki
povzročajo povečanje ali zmanjševanje obremenitev
okolja,
obremenitve: neposredne antropogene obremenitve
in vplivi na okolje,
stanje: razvoj določenega pojava v okolju,
vplivi: učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih živih bitij,
odzivi: odgovori družbe oz. države na okoljske probleme.

Okvir presoje

KOMU SO KAZALCI NAMENJENI?
Ker kazalci okolja podajajo enostavno oceno razvoja posameznega pojava (opišemo ga z marjetico), so
namenjeni tako odločevalcem v pomoč pri načrtovanju in upravljanju okolja kot splošni javnosti pri
razumevanju okoljske problematike.
Da bi pri njihovem razvoju dosegli ustrezen nivo razumevanja vseh ciljnih javnosti, morajo
imeti kazalci naslednje lastnosti:
imeti morajo dogovorjen, znanstveni pomen,
predstavljati morajo družbeno pomemben okoljski vidik,
biti morajo enostavni in razumljivi,
pomagati morajo usmerjati informacije, ki omogočajo postavljanje pomembnih vprašanj,
imeti morajo praktičen pomen, ki ga je mogoče meriti,
prispevati morajo k učinkovitem sprejemanju odločitev na stroškovno učinkovit način,
biti morajo nedvoumni v vrednosti, hierarhični in izračunljivi v realnem času.

VSEBINA KAZALCEV OKOLJA

Ocena
razvoja

STRUKTURA KAZALCEV OKOLJA

Energija
Gozdarstvo
Industrijska proizvodnja
Instrumenti okoljske politike
Kmetijstvo
Morje
Narava in biotska pestrost
Odpadki in snovni tok
Podnebne spremembe
Potrošnja v gospodinjstvih
Promet
Tla in površje
Turizem
Vode
Zdravje ljudi
Zrak

Več o kazalcih okolja na: http:\\kazalci.arso.gov.si
www.arso.gov.si
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