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Kaj je ekološki odtis?

Sintezni kazalec, s katerim spremljamo porabo 
biološko obnovljivih dobrin, 

ki so ključne za naše preživetje.



Kaj spremlja ekološki odtis?



Metodologija izračuna

UVOZ

IZVOZ

Proizvodnja:
-Kmetijstvo
- Energija
- Promet
- Industrija



Ekološko računovodstvo



Ekološki odtis postaja svetovna 
ekološka valuta

Poudarja pomen skrbnega načrtovanja rabe 
prostora, saj je ta ključen za naše preživetje.

Ekološki odtis, izražen v hektarjih, in utežen s 
faktorjem svetovne produktivnosti, postaja 

svetovna ekološka valuta.



Podatki obravnavajo dve kategoriji



Pomen za gospodarstvo

Naravni kapital je temeljnega pomena za vsako 
gospodarstvo.

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



Pomen za podnebje

Podnebne spremembe narekujejo prihodnost brez
fosilne energije in z omejenimi viri.

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

počnemo danes. 



Človeško porabi več kot je narava 
sposobna obnoviti

Človeštvo trenutno porabi 60 % več, kot je 
mogoče obnoviti – ali toliko, kot če bi živeli na 

1,7 planeta. 

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



Ekološki odtis EU



Glede na rabo zemljišč je v Sloveniji 
najvišji ogljični odtis



V kategoriji potrošnje k ogljičnemu
odtisu največ prispevajo gospodinjstva



Ekološki odtis Slovenije



Ekološki odtis Slovenije glede na 
število Zemelj



Slovenski odtis gospodinjstev višji 
od EU-28 in OECD držav



Pomen ekološkega odtisa za 
trajnostni razvoj



Strategija razvoja Slovenije 2030

Ekološki (okoljski) odtis tudi krovni kazalnik v NPVO 2030, s ciljem 
znižanja za 20 %.



Cilj Slovenije: 
živeti znotraj meja planeta



Projekcije do leta 2030 so ugodne



Hvala za vašo pozornost!

Več informacij ekološkem odtisu:

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

Kontakt: natasa.kovac@gov.si
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