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Povzetek 

 

Ekološki odtis je eden izmed najbolj uveljavljenih sinteznih kazalnikov; z njim spremljamo 

porabo biološko obnovljivih dobrin, ki so ključne za naše preživetje. V času omejenih naravnih 

virov in vse večjih podnebnih sprememb postaja pomen njihovega trajnostnega uporabljanja 

ključen za dolgoročno načrtovanje prihodnosti. Analize ekološkega odtisa, ki jih opravlja 

globalna neprofitna organizacija Global Footprint Network, kažejo, da 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. Zato smo v ekološkem 

primanjkljaju. Merska enota za ekološki odtis so biološko produktivni hektarji, uravnoteženi s 

povprečno svetovno biološko produktivnostjo. Na takšen način ekološki odtis opozarja, kako 

pomembno je skrbno načrtovanje rabe prostora, saj je ta ključen za naše preživetje. Omogoča 

pridelavo življenjsko pomembnih dobrin (hrana, vlaknine, energenti). Žal je zaradi človekovih 

dejavnosti čedalje bolj omejen. Tako ekološki odtis postaja svetovna ekološka valuta. Podobno 

velja za denarno valuto USD, ki je svetovna valuta za spremljanje gospodarskega razvoja.  

 

Vlada RS je v Strategiji razvoja Slovenije 2030 ekološki odtis umestila med vodilne kazalce za 

spremljanje porabe naravnih virov, s ciljem znižati ga za 20 odstotkov do leta 2030. Cilj 

zmanjšanja ekološkega odtisa je vključen tudi v Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 

in v Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov 

za obdobje 2021–2027. K zmanjšanju ekološkega odtisa za 20 odstotkov bo prispevalo tudi 

integralno medsektorsko delovanje, kot sta na primer trajnostni energetski krog in trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi in lesom. Nedavna izkušnja pandemije nam je pokazala, kako 

prepletena so naša življenja. Soočenje z neenakostjo ter družbeno, gospodarsko in politično 

napetostjo jasno kaže, da bo v prihodnje za dosego ciljev potrebna večja solidarnosti in 

sodelovanje nas vseh. In kateri skupni cilj bi lahko bil pomembnejši od našega dolgoročnega 

sobivanja znotraj meja našega planeta – kar je tudi vizija za trajnostno Evropo?   

 

Ključne besede: ekološki odtis, trajnostni razvoj, naravni viri, biološko obnovljivi viri, 

svetovna produktivnost 
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Abstract 

 

The ecological footprint is one of the most established high-aggregated indicators. It is used to 

measure biological capacity of the planet required by a given human activity or population. In 

a world of climate change and resource constraints, the importance of sustainable use of natural 

resources becomes crucial for long-term planning. Analyses of the ecological footprint 

conducted by the global non-profit organization – the Global Footprint Network show that 

humanity currently consumes 60 % more than can be regenerated by the planet – or as much as 

if we lived on 1.7 planets. In Slovenia, the ecological footprint is even higher – we spend as 

much as we would live on three planets. That is why we are in a so-called ecological deficit. 

The measurement unit for the ecological footprint are biologically productive hectares, 

balanced by the average global biological productivity. Thus, the ecological footprint draws 

attention to the importance of the biologically productive areas, as they enable production of 

vital goods (food, fibres, and energy). However, as biologically productive areas become 

increasingly limited due to human activities, they are supposed to become a global ecological 

currency, much like the USD is a global economic currency.  

 

In the Development Strategy of Slovenia 2030, the Government of the Republic of Slovenia 

has placed the ecological footprint among the leading indicators for monitoring the 

consumption of natural resources, with the aim of reducing Slovenia's ecological footprint by 

20 percent by 2030. The goal of reducing the ecological footprint is also included in the National 

Environment Protection Programme 2030 and in the Operational Plan on the participation of 

ministries in the preparation of regional development programs for the period 2021−2027. 

Integral cross-sectoral action, such as the sustainable energy cycle and sustainable forest and 

timber management, will also contribute to this goal. The most recent experience of a pandemic 

has shown us how intertwined our lives are. Facing inequality and social, economic, and 

political tensions clearly show that greater solidarity and cooperation between us all will 

become crucial to achieve the sustainable goals. And what common goal could be more 

important than our long-term coexistence within the limits of our planet – which is also a vision 

for a sustainable Europe? 

 

Keywords: ecological footprint, sustainable development, natural resources, biological 

capacity, world productivity  
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1 Pomen ekološkega odtisa za trajnostni razvoj  

 

Leta 2015 so svetovni voditelji na vrhu Združenih narodov sprejeli Agendo 2030 (Agenda 2030, 

2015) za trajnostni razvoj, ki spodbuja vključujočo in trajnostno gospodarsko rast ter blaginjo 

za vse. Vključujoča gospodarska rast pomeni uravnotežen socialni, ekonomski in okoljski 

razvoj. Pomen varovanja okolja z vidika gospodarstva razumemo kot upoštevanje ekološke 

zmogljivosti in samoobnovitvene sposobnosti planeta. Primarne življenjske dobrine, kot so 

hrana, vlaknine, energija, so namreč omejene zaradi številnih človekovih dejavnosti, ki 

povzročajo izčrpavanje (Costanza et al., 2014; Georgescu-Roegen, 1971).  

 

Večina držav po svetu deluje brez jasnih izračunov in strategij izrabe lastnih bioloških virov, 

kar pomeni, da ne morejo zagotoviti trajnostne gospodarske rasti, saj ne upoštevajo niti 

samoobnovitvene zmogljivosti države niti planeta. Zato je še posebej pomembno, da se ta vrzel 

izpopolni in nadomesti z izračuni že v fazi načrtovanja prihodnosti. Pri načrtovanju, 

predvidevanju prihodnosti in uvajanju inovacij nam je lahko v veliko pomoč sintezni kazalnik 

o ekološkem odtisu. 

 

Ekološki odtis velja za enega izmed najbolj celostnih kazalnikov trajnosti, ki obravnavajo 

okoljsko dimenzijo razvoja. Z njim spremljamo potrebe ljudi po naravnih virih. Poraba naravnih 

virov se izraža s ploščinsko enoto - hektar. S tem kazalnik kaže na to, da so površine, na katerih 

lahko poteka proizvodnja biološko obnovljivih virov ali so na primer potrebne za ponor ogljika, 

omejene in da z nenehnim krčenjem prebivalstvo ne bo moglo zagotoviti ohranjanja svojega 

dosedanjega načina življenja. Ekološki odtis izračunava globalna neprofitna organizacija 

Global Footprint Network.  

 

2 Uporaba ekološkega odtisa in ekološko računovodstvo 

 

V svetu podnebnih sprememb in omejenih virov pomeni ekološki primanjkljaj vse večje 

tveganje. To je še posebej izrazito pri državah, v katerih imajo prebivalci nizke dohodke in s 

tem manjše možnosti za nakup virov od drugod. Upoštevanja tovrstnih tveganj v finančnih 

analizah skorajda ni zaslediti, saj je pomen naravnega kapitala v finančnem smislu še vedno 

podcenjen. Ker je naravni kapital temeljnega pomena za razvoj vsakega gospodarstva, lahko 

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

Nazoren primer, ki kaže na to, je oskrba s pitno vodo v mestu Cape Town v Južni Afriki (Welch, 

2018). Lastniki nepremičnin so za oskrbo najverjetneje plačali zelo malo, čeprav je tam zelo 

malo vodnih virov in jim je vode skoraj zmanjkalo. In kljub temu, da cena pitne vode ni bila 

visoka, je vrednost celotnega mesta brez dostopa do vode padla skoraj na ničlo. To velja za 

vsako gospodarstvo. Če je odvisno od fizičnih virov, ki niso v zadostni količini na voljo, to 

zmanjšuje vrednost celotnega gospodarstva.  

 

V veliki meri našo odvisnost od razpoložljivih virov določa infrastruktura (ceste, energetski 

sistemi, mesta, tovarne, letališča), ki ima običajno več-desetletno življenjsko dobo. Zato je 

pomembno, da se že v fazi njenega načrtovanja upošteva dejavnike, ki bi se lahko pojavili v 

prihodnosti (podnebne spremembe, omejitve virov, postopno ukinjanje fosilnih goriv) in ki bi 

lahko kakorkoli vplivali na njeno uporabno vrednost. Nobena država, mesto ali podjetje ne 

more v trenutku na novo zgraditi, obnoviti ali preoblikovati svoje infrastrukture. Zato je 

pomembno načrtovanje in uporaba trajnostnih rešitev, ki temeljijo na varčni (in ne na 

intenzivni) rabi lastnih virov.  
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Če načrtujemo vnaprej, delujemo samozaščitno. Vemo, da bodo morale države, mesta in 

podjetja v prihodnosti delovati brez fosilne energije in z nekaterimi omejitvami, ki jih bodo 

pogojevale podnebne spremembe in omejeni viri. Vsaka država, ki vlaga v svojo dolgoročno 

uspešnost, omogoča tudi drugim državam, njihovim mestom in podjetjem večjo verjetnost za 

uspeh, saj uspešnost ene države pripomore k uspešnosti drugih. Tako to postane igra s 

pozitivnim izidom. Izračunavanje ekološkega odtisa je pri tem orodje, ki nam pomaga delovati 

samozaščitno, saj nam omogoča ovrednotiti biološko obnovljive vire in jih primerjati s tistimi, 

ki niso obnovljivi. In delitev bremen med državami je lahko pogoj za naš skupen uspeh pri 

doseganju cilja – živeti v mejah našega planeta. 

 

3 Ekološki odtis v številkah  

 

Ekološki odtis ponazarja obseg potrošnje določenega območja (npr. mesta, regije, države), 

medtem ko biokapaciteta predstavlja produktivnost tega območja. Celotna biokapaciteta je  

vsota biokapacitet obdelovalnih površin, pašnih površin, gozdov, ribolovnih območij in 

pozidanih površin. Razlika med ekološkim odtisom in biokapaciteto določenega območja se 

pokaže kot ekološki primanjkljaj ali presežek. Ekološki primanjkljaj pomeni, da prebivalstvo 

tega območja porablja več virov, kot jih je mogoče obnoviti na produktivnih površinah. V 

nasprotju s primanjkljajem ekološki presežek pomeni, da je biokapaciteta območja večja od 

ekološkega odtisa, torej prebivalci porabljajo manj virov od razpoložljivih na tem območju. 

 

Analize ekološkega odtisa, ki jih opravlja globalna neprofitna organizacija Global Footprint 

Network, kažejo, da 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. Zato smo v ekološkem primanjkljaju. Ekološki primanjkljaj in ekološki 

presežek za cel svet prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Ekološki primanjkljaj (rdeče) in ekološki presežek (zeleno), svet, 2017  

 

 
Vir: GFN, 2017 (povzeto 30.5.2021) 
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V skladu z metodologijo, ki jo je razvil Global Footprint Network, se ekološki odtis preračunava 

tako, da upošteva podatke proizvodnje, potrošnje, ter tudi uvoz in izvoz dobrin v/iz države. 

Skupni ekološki odtis potrošnje je razlika med seštevkom odtisa proizvodnje v državi in 

odtisom uvoza v državo ter odtisa izvoza iz države. Podatki kažejo, da večina držav izčrpava 

svojo biokapaciteto za potrebe izvoza, hkrati pa uvaža dodatno biokapaciteto od drugod. To v 

nekaterih državah povzroča precejšen ekološki primanjkljaj in splošno ekološko izčrpavanje 

našega planeta. Od 70-ih let 20. stoletja je ekološki odtis človeštva presegel biokapaciteto 

Zemlje za toliko, da bi potrebovali približno 1,7 Zemlje, da bi se obnovili vsi tisti biološki viri, 

ki jih človeštvo porabi v enem letu. Izguba naravnega kapitala zaradi krčenja gozdov in 

čezmernega ribolova, kopičenje CO2 v ozračju ter prestopanje meja zmogljivosti planeta, so 

rezultati ekološkega izčrpavanja, mednarodnega in vseobsežnega izziva, ki ga moramo 

spremljati celostno in se ga lotiti z mednarodnim sodelovanjem in prizadevanji na globalni 

ravni. 

 

V Sloveniji največji delež v ekološkem odtisu predstavlja ogljični odtis. Vzrok temu je poraba 

fosilnih goriv, predvsem v energetiki in prometu. Ogljični odtis vsebuje tudi vgrajene izpuste  

(v potrošnih izdelkih, s katerimi se trguje, na primer avtomobili, gradbeni materiali, knjige, 

oblačila, hrana, kozmetika), ki so uvoženi in potrošeni v Sloveniji ter približno še enkrat višji 

od izpustov proizvodov, proizvedenih v celotni državi. V skupnem seštevku k ogljičnemu 

odtisu največ – 80 % prispevajo izpusti v državi, 20 % pa uvoz iz tujine in vgrajeni izpusti v 

proizvodih, ki jih porabimo v Sloveniji.  

 

3.1 Ekološki odtis v EU-28 

 

V državah članicah EU-28 je ekološki odtis zelo hitro naraščal v šestdesetih in sedemdesetih 

letih 20. stoletja, nato pa ostajal razmeroma stabilen in se po letu 2010 nekoliko zmanjšal (slika 

2). V letu 2017 je znašal 4,6 gha na prebivalca, kar je za Severno Ameriko (8,04 gha na 

prebivalca) in Oceanijo (7,11gha na prebivalca) tretji največji ekološki odtis med regijami 

sveta, velik pa je tudi ekološki primanjkljaj držav EU-28 (2,6 gha na prebivalca), ki ga pokrivata 

zlasti uvoz  biokapacitete iz drugih delov sveta in obremenjevanje svetovnih ponorov 

ogljikovega dioksida. Če bi po celem svetu zagotavljali življenjski slog, podoben evropskemu, 

bi to zahtevalo biokapaciteto 2,9 planeta Zemlja. Največji ekološki odtis na prebivalca so leta 

2017 v Evropi imeli Luksemburg (12,79 gha), Estonija (7,16 gha), Danska (6,93 gha), Belgija 

(6,60 gha) in Latvija (6,13 gha). Z izjemo redkeje poseljenih držav z visoko biokapaciteto na 

severu Evrope (Finska, Švedska, Estonija, Latvija in Norveška), vse ostale evropske države 

izkazujejo ekološki primanjkljaj. Slovenija ima višji ekološki odtis od povprečja EU-28 (v EU-

28 znaša  4,6 gha na prebivalca, v Sloveniji pa 4,9 gha na prebivalca). V strukturi ekološkega 

odtisa držav EU-28 prevladuje ogljični odtis.  
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Slika 2: Ekološki odtis glede na rabo tal, EU-28, 2017 

 
Vir: GFN, 2017 (povzeto 30.5.2021)  

 

 

3.2 Ekološki odtis glede na rabo tal v Sloveniji 

 

Raba tal se nanaša na pašne površine, gozdne proizvode, pozidane površine, obdelovalne 

površine, ribolovna območja in ogljični odtis. V Sloveniji daleč največ k ekološkemu odtisu, 

tako kot v EU-28,  prispeva ogljični odtis (65 %), na drugem mestu pa so gozdni proizvodi (18 

%). Ribolovna območja praktično ne doprinesejo veliko, saj je njihov delež v Sloveniji izjemno 

majhen (slika 3). 

 

Slika 3: Sestava ekološkega odtisa glede na rabo tal, Slovenija, 1992−2017 

 
Vir: GFN, 2017 (povzeto 30. 5. 2021) 
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3.3 Sektorska analiza ekološkega odtisa potrošnje 

 

Ekološki odtis se lahko prikaže glede na rabo tal ali pa z vidika potrošnje. Glavne kategorije 

potrošnje, ki jih ekološki odtis obravnava, so bivališča (gospodinjstva), osebni promet, hrana, 

storitve in blago. V Sloveniji največ k ekološkemu odtisu doprinesejo bivališča (25 %) in osebni 

promet (22 %) (slika 4). Tudi storitve, hrana in blago ne zaostajajo veliko, njihov delež je 17 - 

18 %. V vsaki od naštetih kategorij potrošnje, razen pri hrani (obdelovalne površine), največ k 

odtisu doprinese ogljični odtis. Pri bivališčih so zelo pomembni še gozdni proizvodi (gradbeni 

material, kurjava). 

 

Slika 4: Sestava ekološkega odtisa glede na kategorije potrošnje in tipe zemljišč, Slovenija, 

2017 

 
Vir: GFN, 2017 (povzeto 30.5.2021) 

 

Primerjava strukture ekološkega odtisa glede na kategorije potrošnje Slovenije s povprečno 

potrošnjo v OECD in EU-28 (za leto 2017) pokaže, da ima Slovenija najvišji ekološki odtis 

bivališč. To pomeni, da Slovenci daleč največ potrošimo na področju bivanja, medtem ko na 

drugi strani na področju hrane in storitev potrošimo manj, kot v povprečju potrošijo v OECD 

oziroma državah EU-28. Osebni promet je na drugem mestu v strukturi ekološkega odtisa 

Slovenije in primerljiv z državami OECD, a višji kot v državah EU-28 (slika 5). 
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Slika 5: Primerjava sestav ekološkega odtisa glede na kategorije potrošnje v OECD, EU-28 in 

Sloveniji, 2017 

 

Vir: GFN, 2017 (povzeto 30. 5. 2021) 

 

4 Pomen ekološkega odtisa za trajnostni razvoj 

 

Od konference ZN o okolju in razvoju v Riu de Janeiru leta 1992 in objave Agende 21 so bili 

predlagani številni kazalci, indeksi in pregledni prikazi za spodbujanje političnih, akademskih 

in znanstvenih razprav ter razprav v lokalnih skupnostih o tem, kako najbolje oceniti trajnostni 

razvoj in usmeriti delovanje v njegovo doseganje (Hak et al., 2016; Pulselli et al., 2016). Kljub 

velikemu številu kazalcev v zadnjih dveh desetletjih smo soglasje o tem, kako meriti trajnostni 

razvoj, začeli dosegati šele v zadnjih letih, in sicer zahvaljujoč vzpostavitvi globalnega okvira 

kazalcev ciljev trajnostnega razvoja, ki so ga razvili pri medagencijski in strokovni skupini za 

kazalce ciljev trajnostnega razvoja (IAEG-SDG) (Sachs, 2012). Kljub temu mnogi še vedno 

opozarjajo na pomanjkanje sistemskega razmišljanja pri spremljanju trajnosti. S ciljem 

zapolnitve te vrzeli se predlaga, da se trajnostni razvoj spremlja tako, da se nacionalni napredek 

oceni tako, da se primerja indeks človekovega razvoja (HDI – Human Development Index) in 

ekološki odtis. 

 

Agenda 2030, sprejeta leta 2015 na vrhu OZN, opredeljuje 17 ključnih ciljev trajnostnega 

razvoja  in 200 kazalnikov uspešnosti, ki so lahko v pomoč pri informiranju o razvoju posebnih 

politik, vendar pa ne merijo trajnosti ali celotnega napredka k trajnostnemu razvoju. V nasprotju 

s temi kazalniki pa ekološki odtis hkrati ocenjuje širši spekter pritiskov in mednje vključuje 

kompromise. Zato je lahko splošen medsektorski pokazatelj napredka (Galli et al., 2018).  

 

Razvojni program Združenih narodov (UNDP) opredeljuje vrednost indeksa človekovega 

razvoja 0,8 kot prag, pri katerem je dosežena visoka stopnja razvoja. Izračunana biokapaciteta 

našega planeta znaša 1,7 gha na prebivalca. Z združitvijo teh dveh pragov dobimo minimalne 

pogoje za človekov razvoj, ki je trajnosten in ponovljiv v svetovnem merilu. Države, ki 

izpolnjujejo oba pogoja, ležijo v presečnem območju (Slika 6). Večina držav sveta živi v 

ekološkem primanjkljaju (slika 1 in 6). Države članice EU imajo večinoma visok indeks 

človekovega razvoja, kar se kaže tudi v večjem ekološkem odtisu. Znotraj meja našega planeta 

praktično ne živi noben Zemljan. Da bi omogočili in dosegali trajnostni razvoj, bi bilo nujno 

potrebno zmanjšati ekološki odtis Zemlje, za kar pa so potrebne spremembe na ravni držav in 

nižje. 
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Slika 6: Korelacija med ekološkim odtisom in indeksom človekovega razvoja 

 
Vir: SOER 2020 

 

4.1 Pomen ekološkega odtisa za izvajanje Nacionalnega programa varstva okolja 2030 in 

Strategije razvoja Slovenije 

 

Ekološki odtis je visoko sintezni kazalec, ki je namenjen spremljanju razvoja okoljske 

dimenzije trajnostnega razvoja. Uporaba kazalcev v odločevalskih procesih je skoraj izključno 

osredotočena na uporabniško funkcijo, ki se ne ozira na politično-institucionalni kontekst, v 

katerem se kazalci uporabljajo. S kazalci, kot je ekološki odtis, vplivamo na uporabnike pri 

izbiri pristopa k vrednotenju stanja na področju okolja in na širši politični kontekst, ki prispeva 

k strukturnim spremembam.  

 

Ekološki odtis je bil pred nedavnim sprejet kot strateški kazalec pri Strategiji razvoja Slovenije 

2030 (SRS 2030) in Nacionalnem programu varstva okolja do leta 2030 (ReNPVO 2030). Ima 

usmerjevalno vlogo, saj si država z njim lahko pomaga pri ugotavljanju svojega napredka pri 

uresničevanju krovnega cilja - »kakovostno življenje za vse«. Poleg tega, da ekološki odtis nudi 

ustrezne vrednosti in merila, s pomočjo katerih lahko spremljamo napredek države, lahko olajša 

tudi participatorni proces, in sicer na takšen način, da uokviri razprave o politikah v Sloveniji.  

 

4.2 Pomen ekološkega odtisa pri izvajanju evropskega zelenega dogovora 

 

8. okoljski akcijski program EU, 8EAP (EU, 2021) ima dolgoročni prednostni cilj – do leta 

2050 živeti  dobro znotraj planetarnih meja v regenerativnem gospodarstvu, kjer se nič ne 
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zapravlja, neto izpusti toplogrednih plinov ne nastajajo, gospodarska rast pa je ločena od rabe 

virov in poslabšanja okolja. Zdravo okolje (po 8EAP) podpira blaginjo državljanov, biotska 

raznovrstnost in naravni kapital sta zaščitena, obnovljena in ovrednotena na načine, ki 

povečujejo odpornost na podnebne spremembe in druga okoljska tveganja.  

 

Usmeritve za razvoj 8EAP je podala študija o planetarnih omejitvah (ang. planetary boundaries)  

(Rockström et al, 2009). Bistvo proučevanja planetarnih omejitev je določitev varnega območja 

delovanja (ang. safe operating space). To območje (slika 7) se nanaša na življenje znotraj 9 

meja planeta in pomeni živeti v pogojih, v katerih je stabilno podnebje, nedotaknjena biotska 

raznovrstnost, zaščitna ozonska plast, zadostna količina hranil (vendar brez preobremenitve), 

odsotnost onesnaževal, čista in zadostna količina sveže vode, stabilna in rodovitna tla, odsotnost 

zakisanosti v vodi in odsotnost zakisanosti v tleh. Te meje so nujni pogoji za zdrave in 

produktivne ekosisteme.  

 

Slika 7: Planetarne omejitve našega planeta 

 
Vir: Raworth 2017 

 

Eden ključnih ukrepov, vključenih v 8. okoljski akcijski program, ki ga je napovedal Evropski 

zeleni dogovor, je nov okvir spremljanja za merjenje napredka EU in njenih držav članic na 

tem področju in uresničevanje prednostnih ciljev programa ter njegove vizije do leta 2050. Pri 

spremljanju in proučevanju planetarnih omejitev ima ekološki odtis pomembno vlogo, saj poleg 

tega, da meri ekološki primanjkljaj/presežek, spremlja tudi regenerativno sposobnost planeta. 

Spremljanje rabe tal in pritiskov, ki jih povzroča potrošnja, vključno z mednarodnimi 

trgovinskimi tokovi, je ključno za zagotavljanje bodočega ravnovesja in spremljanja rabe 

naravnih virov. 
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