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1. Uvod
Projekt programa Interreg Srednja Evropa z naslovom HealingPlaces “Krepitev zmogljivosti okoljskega
upravljanja za trajnostno rabo naravne dediščine zdraviliških mest in regij Srednje Evrope kot gonil
lokalnega in regionalnega razvoja” ima tri vsebinske delovne pakete.
Cilj prvega paketa T1 “Kartiranje in analiza stanja naravnega okolja“ je razvoj skupnih orodij za celovito
oceno današnjih in pričakovanih nevarnosti in obremenitev virov mineralne in termo-mineralne vode ter
zdravilišč. Po skupni metodologiji bo pripravljen pregled stanja na področju družbeno-ekonomskih učinkov
na naravne vire, ki jih izkoriščajo terme, zdravilišča ter ostale osebe. Skupno poročilo bo pripravljeno v
angleškem jeziku, vsak projektni partner pa zagotovi prevode in gradiva v lastnem jeziku, skupno 7 različnih
(Poljska, Madžarska, Avstrija, Hrvaška, Slovenija, Češka republika, Italija).
V pričujočem poročilu predstavljamo izbrane družbeno-ekonomske vidike in posledice, ki jih je prinesel
razvoj v zadnjih letih. Zaradi naraščajočih pritiskov na rabo virov in potreb po tekočih stroških in investicijah
v varstvo okolja, je potrebno pregledati stanje in pripraviti načrte za izboljšanje upravljanja ter varstvo
razpoložljivih virov. Regija Jugovzhodna Slovenija je z vidika podatkov o geološki strukturi in možnostih
izrabe globokih termalnih vodonosnikov še precej neraziskana, zato smo se oprli na nekatere starejše vire
in pa do sedaj znane podatke in zbrana gradiva. Večina podatkov je bila pridobljenih na statističnem portalu
SURS, ki so bili dopolnjeni z ostalimi bazami in viri, ki so navedeni v zadnjem poglavju. Pri pripravi gradiv
smo sledili skupni metodologiji in izpostavili posebnosti na primeru Slovenije in regije Jugovzhodna
Slovenija.
Za turizem Jugovzhodne Slovenije je zdraviliški turizem, ki izkorišča termalno vodo, bistvenega pomena.
Izmed 21 občin regije sta dve zdraviliški in na leto prispevata približno 30 % vseh prihodov in 45 % vseh
prenočitev v regiji. Gosti prihajajo iz tujine in Slovenije, veliko je tudi takih, ki uporabljajo zdravilišči za
rehabilitacijo po poškodbah, kar podpira tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
Poročilo je pripravil Vane Urh v imenu Razvojnega centra Novo mesto, d. o. o., projektnega partnerja v
HealingPlaces.
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2. Družbeno-ekonomsko stanje
Družbeno-ekonomska vprašanja se nanašajo na odnos med družbenimi in ekonomskimi dejavniki v družbi. Ti
dejavniki vplivajo na obnašanje določene skupine ali družbeno-ekonomskega razreda1. Za boljše
razumevanje in napovedovanje učinkov teh parametrov so opredeljeni tako imenovani megatrendi. To so
globalne, trajne in makroekonomske sile razvoja, ki v veliki meri oblikujejo družbeno-ekonomsko pokrajino
današnjega sveta. Njihove ključne značilnosti so nepovratnost in dolgoročnost narave sprememb. Posamezna
podjetja, ustanove ali države jih ne morejo ustaviti, lahko jih za določen čas le prezrejo2. Glede na
perspektivo in stopnjo podrobnosti je iz trenutne literature mogoče opredeliti različne megatrende3. Vendar
je veliko teh trendov mogoče razvrstiti v tri velike kategorije, kot so: tehnologija, demografija in naravni
viri (glej sliko 1).

Slika Napaka! Neznan argument stikala.: Megatrendi 21. stoletja in njihov medsebojni odnos4

V poročilu se osredotočamo na tri izbrane značilnosti, ki nam bodo pomagale razumevati interdisciplinarno
razumevanje družbeno-ekonomskega stanja na izbranih območjih.

1

https://www.investopedia.com/terms/s/social-economics.asp

2

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf

3

Med drugimi še:
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/04/ESPAS_Report2019_V15.pdf,
https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/pics/allgemein/News/ExpertInnentag_2019/AGraf-2019-2305-Die_Europaeische_Energiewende_2030-FINAL-WEB.pdf, https://ec.europa.eu/knowledge4policy/onlineresource/megatrends-hub_en,
https://www.oecd.org/sti/Megatrends%20affecting%20science,%20technology%20and%20innovation.pdf

4

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf
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2.1. Demografsko stanje
EU se v prihodnosti sooča z demografskimi izzivi. Večina zadev se nanaša na več povezanih vprašanj: staranje
prebivalstva, naraščanje pričakovane življenjske dobe in pritok priseljencev. Nizka stopnja rodnosti in daljša
življenjska doba zahtevata preoblikovanje evropske starostne piramide5.

Slika 2: Starostna piramida EU-28, 2016 in 2080, % prebivalstva6

Ena pomembnejših sprememb na demografskem področju je prehod v starejšo strukturo prebivalstva, kar
pomeni zmanjšanje deleža delovno aktivnih oseb, hkrati pa povečanje števila upokojenega prebivalstva.
Čeprav lahko migracije igrajo pomembno vlogo v dinamiki prebivalstva v številnih državah članicah EU, je
malo verjetno, da bi lahko te bistveno vplivale na trenutni trend staranja prebivalstva. Evropska delovna
sila se bo zmanjšala, hkrati pa se bo povečala poraba za izzive, povezane s starostjo. Večina porabe ne bo
namenjena pokojninam, temveč zdravstveni in dolgotrajni oskrbi, ki sta vse pomembnejša. Razlika v
dohodkih bo povzročila, da si nekatere osebe ne bodo mogle več privoščiti ustreznega zdravljenja.
Nadomestne in naravne oblike zdravljenja bodo postale pomembnejše. (Ponovno) bodo odkrite stare in
pozabljene metode ter odkrita nova orodja ter aplikacije za ohranjanje visoke kakovosti bivanja.7

5

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637955/EPRS_IDA(2019)637955_EN.pdf. Horizontalna os
prikazuje odstotek prebivalstva med vsemi prebivalci – na levo strani za moške in na desni strani za ženske. Vertikalna os
prikazuje starost prebivalcev. Temna barva označuje stanje leta 2016, svetlejša barva pa stanje 2080.

6

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_-_population_projections

7

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs-briefing-633160-demographic-trends-eu-regions-final.pdf,
https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/chapter1.html
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Domneva 1: Zaradi staranja družbe postajajo teme, kot sta zdravje in predvsem dolgotrajna oskrba,
vedno pomembnejše. V javnem in zasebnem zdravstvenem sektorju se bo povečalo povpraševanje po
zdravstvenih storitvah in s tem potreba tudi po zdravilni vodi (voda za kopeli, termalni bazeni, nove
storitve ipd.). Povpraševanje po obstoječih vodnih virih se bo povečalo.

Staranje prebivalstva bo še bolj izrazito državah južne Evrope (Grčija, Portugalska, Španija), kjer bi bilo
lahko na sredi stoletja na 100 delovno sposobnih ljudi celo 63–65 ljudi, starejših od 65 let, sledile pa bodo
države Srednje in Vzhodne Evrope (vključno s Poljsko), kjer bo leta 2050 na 100 ljudi med 15 in 65 let
približno 51-54 starejših. V večini držav zahodne Evrope (razen v Nemčiji) bo staranje prebivalstva
počasnejše, večinoma zaradi višjih stopenj rodnosti (približno 1,7-1,9 v primerjavi s približno 1,3-1,5 v
nekdanjem vzhodnem bloku in Nemčiji), pa tudi večja odprtost za priseljevanje, ki lahko pozitivno vpliva
na povečanje števila mladih. Poleg tega lahko pričakujemo nadaljevanje trenda urbanizacije. Dve tretjini
sveta naj bi do leta 2030 živelo v mestih z vsemi posledicami, kot so pozidava, potreba po dodatni
gospodarski in družbeni infrastrukturi (stanovanja, storitve, prometne povezave ...) in vse večja potreba po
naravnih virih, ki bodo tak standard lahko zagotavljali (+ vključno z ozaveščenostjo o zdravju). Vse večja
individualizacija bo spremenila tudi način preživljanja prostega časa in potrebe po zdravljenju. V preteklosti
so bile zanimive velike terme, danes pa postajajo vse bolj pomembna manjša zdravilišča in zasebni
zdravstveni centri. Zaradi tega lahko pričakujemo tudi povečanje potreb po dostopu do termalne vode.

Domneva 2: Naraščajoča urbanizacija in njene posledice bodo izzvale okolje in njene vire. Tako
spremenjeni življenjski pogoji (želja po naravi, želja po individualnosti) bodo še povečali pritisk na
vodonosnike s termalno vodo.

Tak razvoj vzorca poselitve in starostne strukture prebivalstva v kombinaciji s spremenjenimi vzorci
potrošnje so glavni dejavniki pritiskov na naše okolje. Družbena in kulturna odvisnost ter odnos do zemljišč
in vodnih sistemov sta se spremenila, saj je agrarna tranzicija in urbanizacija prinesla nove globalne vsebine.
Nove ali bolj intenzivne dejavnosti lahko dodatno in nepredvidljivo vplivajo na ranljive vodonosnike in
sisteme podzemne vode, ki v številnih regijah zagotavljajo tudi vire pitne vode. 8

2.2. Demografsko stanje v regiji
Statistična regija jugovzhodna Slovenija, ki je enaka ozemlju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, je po
površini največja regija v Sloveniji. Obsega 2675 km 2. V letu 2018 je tam živelo 7 % vseh prebivalcev
Slovenije. Gostota prebivalstva je bila tretja najnižja: povprečno 54 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Starostna sestava prebivalstva je bila ugodna; delež otrok v starosti od 0 do 14 let je bil najvišji (16,2 %).
Ta regija je ena izmed treh, v katerih je bil naravni prirast v letu 2018 pozitiven. V letu 2018 se je rodilo
11 otrok na 1000 prebivalcev. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila ena najnižjih med
slovenskimi regijami (28,8 let). Delež žensk, ki so rodile 4 ali več otrok, je bil najvišji med regijami (5,4 %).
Izobrazbena struktura prebivalstva je bila nižja od povprečne v državi; približno 20 % prebivalstva je
zaključilo z visoko izobrazbo. V letu 2018 je regija izstopala po najvišjem številu obsojenih oseb (odraslih
in mladoletnikov) na 1000 prebivalcev (4,7).9

8
9

http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthese_2_d.pdf
SURS 2020
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Slika 3: Prostorska razporeditev prebivalcev v regiji Jugovzhodna Slovenija leta 2018.

Prebivalstvo regije se stara. Povprečna starost prebivalstva Jugovzhodne Slovenije se povečuje in se je v
letu 2018 v primerjavi z letom 2013 povečala za 1,1 leto, kar je enako povečanje kot na državni ravni.
Povprečna starost je sicer nižja od povprečja v državi in je v letu 2018 znašala 42,5.10
Indeks staranja, ki je vrednost, ki prikazuje razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom
oseb, mlajših od 15 let, je v letu 2018 znašal 113,7, v Sloveniji pa 130,6. Indeks kaže, da imamo v regiji
13,7 oseb, starejših od 65 let, na 100 oseb, mlajših od 15 let. V primerjavi s Slovenijo povprečna starost
prebivalcev regije narašča počasneje kot v državi. Indeks staranja se je v letu 2018 v primerjavi z letom
2013 povečal za 8,5 indeksnih točk.11

Slika 4: Prebivalstvena piramida Jugovzhodne Slovenije in Slovenije v 2018.12
Migracije prebivalstva se razlikujejo tudi glede na geografske značilnosti regije – ena razlika je opazna v
spremembi števila prebivalstva po občinah - depopulacija obmejnih problemskih območij na jugu regije in

10

SURS 2020

11

SURS 2020

12

SURS 2020. Temno modra barva prikazuje delež moških v regiji, svetlo modra delež moških v Sloveniji. Temno rdeča barva
prikazuje delež žensk v regiji in svetlo rdeča delež žensk v Sloveniji.
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povečanje števila prebivalcev v osrednjem in severnem delu regije (slika 6). Pregled podatkov o selitvah
prebivalcev med slovenskimi regijami je pokazal, da je regija med leti 2012 in 2017 izgubljala prebivalce,
v letu 2018 pa povečala svoj prirast za 8 prebivalcev na 1000 prebivalcev. (slika 5).
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8

Figure 5: Selitveni prirast med 12 slovenskimi regijami na 1000 prebivalcev v Jugovzhodni Sloveniji.13

Slika 6: Sprememba števila prebivalcev po občinah v regiji Jugovzhodna Slovenija med 2011 in 2018. 14
Po razvoju sekundarnega in terciarnega sektorja gospodarskih dejavnosti so številna območja, vključno z
obmejnimi območji, začela izgubljati prebivalstvo, saj so se ljudje začeli priseljevati v urbana območja
izbranih mest, kot so Novo mesto, Trebnje, Ljubljana in ostala. Po javnih naložbah v gospodarsko in
družbeno javno infrastrukturo splošnih storitev, kot je omrežje avtocest, so se ti procesi intenzivirali in
ustvarili nove priložnosti za družbeno-ekonomski razvoj. Razlike med območji se kažejo v razpoložljivosti
storitev, kot so delovna mesta, stopnja brezposelnosti, izobrazba prebivalcev, prevladujoča gospodarska
aktivnost, možnosti za mobilnost, družbena infrastruktura ... Oba procesa, urbanizacija in depopulacija,
pogosto spremlja več negativnih posledic. Na območjih depopulacije so to opuščanje in zaraščanje
kmetijskih zemljišč, propadanje infrastrukture in kulturnih krajin, na območjih zgoščevanja pa so to velika
poraba visokokakovostnih zemljišč, zgostitev gospodarskih dejavnosti, okoljski pritiski na ekološko
občutljivih območjih, osiromašenje pokrajine in suburbanizacija.15

13

SURS 2020

14

Razvojni center Novo mesto 2019

15

Ercegović in ostali 2019
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Demografske projekcije kažejo, da se bo sedanji trend staranja prebivalstva in vzorec poselitve prebivalstva
nadaljeval, razen če bo prišlo do najslabših scenarijev trenutnega družbeno-ekonomskega stanja na svetovni
ravni in lokalizacija gospodarskih aktivnosti. Zaradi povečane produktivnosti in življenjske dobe lahko
pričakujemo, da bomo delali dlje in posledično imeli manj časa za družine in odraščajoče otroke, kar bi
lahko vplivalo na naravni prirast prebivalstva.16 V Sloveniji približno 57 % prebivalstva živi na območjih
zgoščevanja, območja z vzorci depopulacije pa pokrivajo 57 % slovenskega ozemlja. Leta 2000 je ocena
pokazala, da so depopulacijska območja pokrivala 50 % države, kar pomeni, da se je površina teh območij
do leta 2018 povečala za 7 % državnega območja. Takšna območja depopulacije so zaskrbljujoča, zlasti ob
dejstvu, da so tako podeželska kot mestna. Podeželska območja se soočajo s praznjenjem in degradacijo
kulturne krajine, medtem ko je upad prebivalstva na urbanih območjih pogosto povezan s slabšimi
gospodarskimi razmerami in negativnimi družbenimi trendi. 17

Slika 7: Ocena spremembe števila prebivalcev po občinah med 2018 in 2038.18

Glede na prihajajoče demografske spremembe, zlasti staranje prebivalstva in krčenje delovno aktivnega
prebivalstva, je treba gospodarsko strukturo in socialno oskrbo ustrezno prilagoditi. Zmanjšanje števila
delovnih ljudi bo v naslednjem desetletju postalo omejujoč dejavnik gospodarske rasti, staranje
prebivalstva pa bo imelo pomembne posledice tudi za socialno in zdravstveno varstvo. Posledično je
pričakovati zmanjšanje potreb po infrastrukturnih naložbah. Napovedi sprememb števila prebivalstva v
prihodnosti kažejo na obstoječo geografsko nesorazmerje v Jugovzhodni Sloveniji, kjer se pričakuje
nadaljevanje trenda rasti števila prebivalcev v osrednjih in severnih občinah ter depopulacije obmejnih
problemskih območij. Največji porast je pričakovati v občinah z bližnjimi avtocestnimi priključki in krajšim
potovalnim časom proti Ljubljani (vključno z Dolenjskimi Toplicami in Šmarješkimi Toplicami). 19
Za Slovenijo so značilne neenakosti v zdravju, ki se po pojavljajo med regijami. Zdravstveni sistem je
pomanjkljiv v zagotavljanju kakovosti, področje poklicnih bolezni je neurejeno, značilno je pomanjkanje

16

Medtem ko avtomatizacija in robotizacija lahko na tak trend vpliva tudi obratno, in sicer pozitivno.

17

Ercegović in ostali 2019

18

Ercegović in ostali 2019

19

Ercegović in ostali 2019; SURS 2020
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zdravnikov.20 Vsak bi moral skrbeti za svoje zdravje, država pa naj bi omogočila pogoje, v okviru katerih
bodo posamezniki lahko opolnomočili svoje znanje, da bi se lahko zdravo odločali. Neenakosti na področju
zdravja je mogoče preprečiti z različnimi javnozdravstvenimi ukrepi, zlasti z dobrim poznavanjem razmer s
pomočjo statističnih podatkov.
Zdravje prebivalcev Jugovzhodne Slovenije je po številnih kazalnikih nekoliko slabše od slovenskega
povprečja, zlasti pri dejavnikih zdravstvenega tveganja (alkoholizem, prekomerna prehrana, nezdrava
prehrana, skrb za zdravje ust) in smrtnosti. Za regijo je značilna nekoliko višja incidenca raka, zlasti raka
debelega črevesa in danke. Statistično bistveno slabše od povprečja v preostali Sloveniji je število prometnih
nesreč z alkoholikom in debelostjo otrok. Regija izstopa po hitrosti hospitalizacije, tako zaradi poškodb kot
zaradi bolezni. Po drugi strani je v preventivi nekoliko boljši od povprečja preostale Slovenije, odzivnost na
program Svit pa je velika.21
Ponudba sistema javnega zdravstvenega varstva v Jugovzhodni Sloveniji je nekoliko pod državnim
povprečjem; število zdravnikov na 100.000 prebivalcev je bistveno manjše od povprečja v državi in enako
velja za število medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Število bolniških postelj na 100.000 prebivalcev
je tudi bistveno manjše od slovenskega povprečja; stopnja hospitalizacij zaradi bolezni na 1000 prebivalcev
je višja, vendar je trajanje hospitalizacij zaradi bolezni bistveno manjše kot v Sloveniji. Stopnja
preventivnih pregledov pri predšolskih otrocih je višja kot v Sloveniji.22

Slika 8: Kazalniki zdravstvenega stanja v Jugovzhodni Sloveniji.23

20

https://podcrto.si/epizoda-20-kdo-bo-pozdravil-akutne-tezave-v-slovenskem-zdravstvu/

21

NIJZ 2020

22

NIJZ 2020

23

NIJZ 2018
Page 10

2.3. Tehnologija
Zdi se, da takšni trendi na področju demografije in družbeno-ekonomske strukture lahko vplivajo na manjšo
gospodarsko rast in zaton preboja, ki bi lahko konkuriral na globalni ravni, predvsem pa ZDA ter Kitajski.
Vendar bo gospodarstvo v prihodnosti predvidoma manj intenzivno, saj je v porastu avtomatizacija,
robotizacija in umetna inteligenca, ki lahko nadomestijo nekatere težke poklice. Manj številčno in bolj
izobraženo prebivalstvo pa lahko predstavlja konkurenčno prednost. Sodobna tehnologija bo lahko
spremenila mesta in podeželje ter podpirala prehod v bolj čiste, varne in učinkovitejše skupnosti, ki bodo
imele pogoje ob zadostnem in vsaj minimalnem razvoju javne infrastrukture. 24
Trenutno so najsodobnejši procesorji tehnično in ekonomsko bolj učinkoviti kot v preteklih desetletjih. 25 To
vodi v nenehno znižanje stroškov. Na primer elektrika iz vetrnih in sončnih elektrarn je v zadnjih letih
drastično cenejša, predvideno pa je nadaljnje znižanje stroškov do leta 2030. 26 Zmogljive telekomunikacije
povezave, internet stvari, virtualna resničnost in sistemi kolektivne inteligence v kombinaciji s padajočimi
stroški uvajanja novih tehnologij, spreminjajo celotne sisteme proizvodnje, upravljanja in vodenja. 27
Te inovacije ponujajo ogromno priložnosti za okolje. Lahko pa povzročijo tudi težave, če tveganja niso
ustrezno naslovljena.28 Povezovanje na primer lahko povzroči več osebnega in tovornega prometa, kar ima
nezanemarljive posledice na stanje okolja.29 Hlapne snovi se sprostijo v ozračje, izperejo z dežjem in
dosežejo zemljo, podtalnico in površinske vode. Gradnja cest in železnice ogroža tudi globoke vode, saj se
vanjo lahko sprostijo težke kovine, kot so kadmij, svinec, baker, cink, platina, paladij in rodij, pa tudi
policiklični aromatični ogljikovodiki in bencinski dodatki. Snovi se izločajo iz obrabe zavor, sklopke in
pnevmatik, pa tudi iz maziv, katalizatorjev in goriv. Ta dejstva izpostavljajo pomen prostorske umeščenosti
infrastrukture še posebej na območjih, kjer prometne poti tečejo mimo bregov rek ali jezer.30

Domneva 3: Tehnološke inovacije ponujajo nove priložnosti za upravljanje z okoljem. Lahko pa
povzročijo tudi težave, če tveganja niso ustrezno urejena. Onesnaževanje zraka in osebni ter tovorni
promet prav tako neposredno vplivata na (globoke) vodonosnike s pitno in termalno vodo.

Natančneje, inovacije omogočajo izkoriščanje predhodno nedosegljivih ali neuporabnih virov (npr. vrtanje
v globoke vodonosnike) s potencialno večjimi okoljskimi tveganji, tudi z uničenjem vodonosnikov. 31 Takšne
aktivnosti lahko vplivajo na povečanje potreb po rabi podzemne vode in odpirajo priložnosti za kaskadno
rabo vode, ki omogoča več namenov izrabe hkrati (proizvodnja elektrike, ogrevanje in hlajenje, kmetijstvo,
zdraviliška dejavnost). V večjih globinah obstaja možnost hidravličnega lomljenja – fracking32 in izkoriščanja
plasti za shranjevanje plinov, kot je CO 2.33 Poleg tega se pri uporabi globokih vodonosnikov za človeške
dejavnosti prebijejo površinske plasti. Zato načeloma vsak sistem potrebuje dve luknji: eno za črpanje vroče
vode navzgor, kjer se toplota uporablja za različne namene. Druga vrtina naj bi bila namenjena vračilu vode

24

https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/chapter1.html

25

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf

26

https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/pics/allgemein/News/ExpertInnentag_2019/AGraf-2019-2305-Die_Europaeische_Energiewende_2030-FINAL-WEB.pdf

27

http://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpMegatrendAnalysis.pdf

28

https://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

29

https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/chapter1.html

30

http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthese_2_d.pdf

31

https://www.eea.europa.eu/publications/global-megatrend-update-7-intensified/at_download/file

32

Environmental concerns including air and water pollution prompted France to ban this practice in 2011 (glej
https://www.eea.europa.eu/publications/global-megatrend-update-7-intensified/at_download/file)

33

http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthese_2_d.pdf
Page 11

nazaj v globino.34 Že začetna poškodba zaščitnega pokrova povečuje nevarnost onesnaženja vode. 35 Brez
strokovnih podlag in raziskanega vodonosnika na lokalnem in regionalnem nivoju se lahko naravno ravnovesje
zaradi prekomernega črpanja ali vračanja vode poruši, in vpliva na količino ter temperaturo vode predvsem
v negativnem smislu.

Slika 9: Osnovni prikaz delovanja sistema toplotne črpalke36

Tudi geotermalna energija, tako kot druge človeške dejavnosti, lahko poveča potresno aktivnost (potrese).
Potresi, ki jih povzročajo človeške dejavnosti, imenujemo inducirana seizmičnost. Večinoma gre za manj
intenzivne potrese, ki so običajno pod ali tik nad človeško percepcijo.37

Domneva 4: Vsaka nebalneološka uporaba zdravilnih in termalnih voda poveča pritisk na vodonosnike
in potrebuje natančno analizo ter spremljanje, da se prepreči nevarnost.

Tehnološka inovacija je meta-trend v smislu, da vpliva na skoraj vse druge vidike človeškega življenja, ki
jih v moderni dobi povzročajo spremembe v globalizaciji, moderni kulturi in ekonomiji. 38 Obsega vse od
razvoja mobilnega interneta do 3D-tiskanja in umetne inteligence. Nenehne inovacije v tehnologiji in vedno
hitrejši tehnološki procesi vodijo do drugih potrošniških megatrendov.39

2.4. Tehnologija v geotermiji Slovenije in regije Jugovzhodna Slovenija
Zaradi geoloških značilnosti so možnosti za uporabo termalne vode (v geotermalnih vodonosnikih, globoka
geotermalna energija) največje v severovzhodni Sloveniji, kjer naj bi bila temperatura na skalah med 150
in 200° C na globini 4 km. V nasprotju s tem je potencial za plitvo geotermalno energijo prisoten povsod.
Uporabo geotermalne energije v Sloveniji ministrstvo ocenjuje letno za obe tehnologiji plitke geotermalne
energije za uporabo geotermalnih toplotnih črpalk, zbiralnikov in geosond ter za uporabo termalne vode iz
globljih vodonosnikov. V letu 2018 je bila predvidena zmogljivost vseh nameščenih geotermalnih naprav
244,82 MWt, skupaj pa so zagotovili 1528 TJ = 36,5 ktoe = 424 GWh energije. Pridobljena geotermalna

34
35
36

https://www.br.de/themen/wissen/geothermie-erde-waerme100.html
http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthese_2_d.pdf
https://www.vilkograd.com/2011/08/06/ucinkovita-raba-geotermalne-energije/

37

http://www.bine.info/fileadmin/content/Presse/Themeninfos/Themen_02_2018/themen_0218_internetx.pdf

38

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/04/ESPAS_Report2019_V15.pdf

39

http://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpMegatrendAnalysis.pdf
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energija je predstavljala 0,53 % bruto domače porabe energije na ravni primarne oskrbe z energijo in se v
zadnjem desetletju v povprečju povečuje za 9,2 % na leto.40

Slika 10: Temperatura v ° C v Sloveniji na globini 1000 m.41

V Sloveniji je več kot 11.700 obratovalnih naprav za uporabo plitve geotermalne energije s skupno
zmogljivostjo toplotne moči 186 MWt. Te naprave so v letu 2018 prispevale približno 260 GWh/leto energije.
Skupno število enot za geotermalne toplotne črpalke se v zadnjih letih skoraj linearno povečuje in se vsako
leto poveča za približno 700 do 1000 enot. Od enot majhne moči (običajno 12 kW) je 46 % priključenih na
odprte sisteme, 42 % na zaprte vodoravne sisteme in 12 % na zaprte vertikalne sisteme ali geosonde. V
primeru večjih enot (nad 20 kW) je 79 % enot z odprtimi sistemi, 16 % z geosondami in 5 % z vodoravnimi
zaprtimi sistemi.42
V letu 2018 je imela Slovenija 31 obratov za uporabo termalne vode, ki so imeli 55 proizvodnih obratov in
eno vrtino za vračanje vode (reinjekcija). Njihova instalirana zmogljivost je bila 62,43 MWt. Odvzetih je
bilo več kot 6,6 milijona m3 termalne vode, ki je imela med 20 in 76° C. Proizvedeno in izkoriščeno je bilo
589,73 TJ = 163,81 GWh energije. Po vrsti uporabe vode prevladujejo kopalne vode in kopanje z
balneologijo, ki ji sledi ogrevanje posameznih prostorov, ogrevanje rastlinjakov in tal, ogrevanje tople vode,
klimatizacija, daljinsko ogrevanje in taljenje snega. Ena koncesija je bila podeljena za geotermalni vir
energije v skladu z Zakonom o rudarstvu (daljinsko ogrevanje mesta Lendava), vse druge pa za uporabo
termalne vode po Zakonu o vodah. Temperatura odpadne termalne vode, odvajane v okolje, je bila med 12
in 29° C. V Lendavi je edini aktivni vodnjak za reinjekcijo, s katerim se v vodonosnik vrne manj kot 3 % vse
odvzete termalne vode. Zaradi večje učinkovitosti rabe toplote (z dodatnimi toplotnimi izmenjevalci in
toplotnimi črpalkami s povečanjem toplotne učinkovitosti) se črpa manj termalne vode kot v preteklih letih,
količina ustvarjene geotermalne energije pa se minimalno povečuje.43

40

Ministrstvo za infrastrukturo 2020a

41

GeoZS 2005

42

Ministrstvo za infrastrukturo 2020c

43

Ministrstvo za infrastrukturo 2020c
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Zdravilišče v Dolenjskih Toplicah črpa termalno vodo iz šestih vrtin za kopalne vode in ogrevanje na hlajenje.
Naravnih izvirov termalne vode ni več. V zadnjih desetih letih so nove naložbe prispevale k obsežni
energetski prenovi vseh objektov. Večina toplote, proizvedene iz termalne vode, je bila uporabljena za
ogrevanje s pomočjo toplotnih izmenjevalcev v tehnologiji toplotnih črpalk. V letu 2017 so prenovili
zdravstveni center, vključno s prostori za posamezne kopeli, masaže, elektroterapijo, parafinsko terapijo z
zavijanjem in vadbo. V letu 2018 so postavili tobogane za otroke na prenovljeno teraso v Wellness centru
Balnea in izvedli energetsko prenovo kompleksa.44
Zdravilišča v Šmarjeških Toplicah uporabljajo termalno vodo iz dveh vodnjakov za balneološke namene in
za ogrevanje. V zdravilišču v Šmarjeških Toplicah se uporablja voda iz vrtine V-11, voda iz vrtine V-12 pa se
skozi cevovod pretaka do Otočca, kjer se uporablja v Hotelu Šport Otočec. Naravnega izvira termalne vode,
ki ga pokriva lesen bazen, ne uporabljajo več. Večina toplote, proizvedene iz termalne vode, se uporablja
za toploto z uporabo izmenjevalnikov toplote in tehnologije toplotnih črpalk. Kompleks uporablja tudi
sončno elektrarno za vzdrževanje temperature kopalne vode. V letu 2017 sta bila prenovljena sistema
odvajanja odpadnih voda in energetske oskrbe. V celoti je bilo obnovljenih 25 sob v Hotelu Šport Otočec in
3 apartmaji v Šmarjeških Toplicah. V letu 2018 so bili končani energetski pregledi dveh hotelskih kompleksov
in izvedena celovita energetska obnova. Z zamenjavo klimatskih sistemov z nizkotemperaturnimi sistemi so
pomagali toplotnim črpalkam pri učinkovitejši pripravi toplote iz termalne vode.45
Tehnološki pogoji (ponovne) uporabe energije so strateško opredeljeni v slovenskem Nacionalnem
energetsko-podnebnem načrtu, ki je bil pripravljen v začetku leta 2020 in naslavlja proizvodnjo in porabo
energije v Sloveniji v naslednjih desetletjih. Geotermalna energija naj bi prispevala k povečanju deleža
rabljenih obnovljivih virov energije in pomagala zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Geotermalna
energija in potencial termo-mineralnih vod je označen kot medsektorska tema, ki jo morajo obravnavati
ministrstva za okolje, tehnologijo, infrastrukturo in kmetijstvo. Drugi potencial uporabe CO 2 je uporaba tega
kot gnojila v rastlinjakih, kar je lahko pomembno pri samooskrbi pri proizvodnji hrane.

2.5. Naravni viri
Tveganja, povezana z naraščajočo potrebo svetovnega prebivalstva po mineralih, rastlinskih in živalskih
virih, pa tudi vse večji pritisk, ki ga industrijska civilizacija izvaja na naravno okolje celotnega planeta in
njegovih posameznih ekosistemov, se v zadnjih letih ne zmanjšuje, ampak celo krepi.46 Čeprav okoljsko
stanje naslavljamo v projektnih dosežkih D.T1.3.1 in D.T1.3.2, je treba na tem mestu predstaviti tudi
zapleteno in dinamično razmerje med okoljskimi in družbeno-ekonomskimi dejavniki.
Povezava med tehnološkim napredkom, gospodarsko rastjo in rastjo prebivalstva je soodvisna, vendar ne
tako preprosta. Od začetka industrijske revolucije je tehnološki napredek omogočil človeštvu več virov, ki
so zadovoljili njegove potrebe, hkrati pa omogočil razširitev družbe v smislu števila prebivalcev. Po drugi
strani je tehnološki napredek postopoma povečal učinkovitost virov. Zmogljivost gospodarstva, da se
prilagodi pomanjkanju virov, z inovacijami in nadomeščanjem redkih materialov z več razpoložljivimi,
omogoča ohranjanje gospodarske rasti v celotnem svetu že v daljšem časovnem obdobju, kot bi bilo mogoče,
če tega pojava ne bi bilo (glej sliko 10).47

44

Krka, d. d., Novo mesto 2019

45

Krka, d. d., Novo mesto 2019

46

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf

47

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf
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Slika 11: Razmerje med svetovnim prebivalstvom, BDP, porabo primarnih surovin in CO2 izpusti. 48

Še vedno pa obstajajo težave s končnostjo narave in naravnih virov. Na več področjih ostaja potreba po
ponovnem premisleku. Obstoječa problematična vprašanja, zlasti vprašanja glede uporabe vode,
energetskega sektorja in hrane (glej sliko 11), vzbujajo zaskrbljenost. Poleg tega so ta področja zelo
povezana. Na primer, velika suša lahko hkrati povzroči propadanje proizvodnje hrane in zvišanje cen ter
omeji vodne vire elektrarn, kar vpliva na industrijo, storitve in rast BDP.49

Slika 12: Vpliv podnebnih sprememb na sektorje kmetijstva, energije in vode50

Takšna enostavna skica skriva povezljivost področij, ki so si močno soodvisna glede na dinamične spremembe
v dostopnosti naravnih virov. Ne glede na obseg, lahko iz nje izhaja tudi opredelitev vloge in posledic rabe
termalne vode:
• Ko se količina vode zmanjšuje, postane običajna (termo-mineralna) voda dražja. Povečanje rabe vode
za ostale namene (energija, zdravstvo, kmetijstvo itd.) bo zmanjšalo razpoložljivost vira, povpraševanje
po zdravilni vodi – ki lahko nadomesti navadno vodo - pa se bo povečalo.

48

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf; Indeks, 1900=100

49

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf

50

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/WISE-Megatrends.pdf
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• V okviru globalizacije bodo storitve zdravilišč vse večjega pomena tudi v drugih državah. Hkrati so
možnosti prevoza vse večje in cenovno bolj dostopne. Geografski položaj vode ne bo več tako pomemben.
Tržni pritiski na države izvora se povečujejo (prodaja vode, virov, donosnost razvoja dodatnih virov pa
pridobiva pomen. Pričakujemo lahko tudi prevoz po cevovodih na daljših razdaljah.

Domneva 5: Splošno naraščajoč pritisk na uporabo (zdravilne/termalne) vode (večje količine, novi
nameni uporabe) ostaja in se krepi, zato voda in zdravilna/termalna voda postaja strateški vir
države. Pričakujemo lahko spopade in vojne za vodne vire, zato mora varovanje termalne vode imeti
močno vlogo.

2.6. Stanje z viri v Sloveniji in Jugovzhodni Sloveniji
V Sloveniji imamo čisto, zdravo in nedotaknjeno okolje. Zavedati se moramo, da nam ni kar dano, ampak
ga moramo ohranjati tudi za zanamce in zanj skrbeti. Država in civilna družba sta na področju varstva okolja
aktivni na številnih področjih – od ravnanja z odpadki, varstva tal, zraka in vodnega bogastva do omejevanja
vplivov podnebnih sprememb in presoje vplivov naših dejanj na okolje. Voda je dragocena dobrina, ključna
za ohranjanje okolja in življenja v njem. Delovanje na področju voda je usmerjeno v varovanje in trajnostno
rabo, ki bo omogočala zdravo in varno prihodnost tudi naslednjim generacijam. Zavedamo se, da so
spremembe pri naravnem kroženju vode neizogibne, zato smo ustrezno pripravljeni in usposobljeni, da
preprečimo ali omejimo tudi škodljivo delovanje voda. Z namenom izboljšanja upravljanja z okoljem in
njegovimi viri je Agencija RS za okolje vzpostavila sistem kazalcev okolja. Kazalci okolja so orodje, ki nas
opozarja na spremembe, od katerih so nekatere lahko nepovratne. Zaradi ranljivosti ekosistemov in njihove
velike obremenjenosti, je stanje okolja potrebno spremljati celovito, saj lahko netrajnostno izkoriščanje
naravnih virov, ki ga narekuje razvoj gospodarstva, privede do prekomernega onesnaževanja okolja in ogrozi
zdravje človeka. Pod pojmom kazalci okolja smatramo na dogovorjen način izbrane in predstavljene
podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske politike. Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi
časovni podatkovni 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.
Uporabijo jih lahko tudi strokovne institucije za spremljanje tematskih strategij.
V nadaljevanju so predstavljeni izbrani kazalniki regionalnega razvoja v Jugovzhodni Sloveniji in poraba
sredstev za naravne vire. Kazalnike spremljamo od leta 2008 in so na voljo vsako leto. Število prebivalcev
in gospodarski razvoj se v zadnjih letih povečujeta, pa tudi povprečna bruto mesečna plača zaposlenih.
Trenutni (tekoči letni) izdatki za varstvo okolja se prav tako povečujejo vsako leto, vendar ne tako
intenzivno kot povečanje prebivalstva ali gospodarski dohodek, kar lahko pomeni dvoje. Ali regija zaostaja
pri izvajanju ukrepov za blažitev rabe virov, ali pa kljub povečanju gospodarske aktivnosti, ni bistvenega
vpliva na naravne vire, kar pomeni, da se uporabljajo bolj čiste in bolj napredne tehnologije. Naložbe v
varstvo okolja so se med letoma 2017 in 2014 zmanjšale iz 0,8 % regionalnega BDP na 0,4 %. Naložbe v
varstvo okolja so se med letoma 2017 in 2014 zmanjšale tudi z vidika vseh skupnih naložb v regiji na leto,
in sicer s 4,1 % na 2,4 % - kar lahko pomeni, da so ukrepi namenjeni kratkoročnim učinkom in so posledično
nevzdržni (sliki 12 in 13).
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2008

2011

2014

2017

2018

Število prebivalcev na 1.7.

100,0 101,6 101,3 101,7 102,1

Prihodek podjetij

100,0 95,4

91,5

118,2 129,8

BDP/prebivalca

100,0 94,4

95,3

111,6 118,8

Povprečna mesečna bruto plača/zaposlenega 100,0 112,3 116,7 121,0 125,8
Tekoči izdatki za varstvo okolja

100,0 121,4 102,7 160,7 171,3

Naložbe za varstvo okolja

100,0 26,3

160,0 93,9

67,6

Slika 13: Izbrani kazalniki razvoja in rabe naravnih virov v Jugovzhodni Sloveniji.51

Število prebivalcev je predstavljeno kot število oseb, ne glede na državljanstvo, z registriranim stalnim in /
ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki živi v Sloveniji in namerava živeti eno leto ali več in ni začasno
odsotno iz Slovenije eno leto ali več . Prihodek podjetij (promet podjetij) je skupni znesek, ki ga je podjetje
poravnalo s prodajo blaga, materiala in opravljenimi storitvami v referenčnem letu. Izmeri se na podlagi
prodajnih cen, navedenih na računih in drugih dokumentih, zmanjšanih za popuste pri prodaji ali pozneje
ter vrednosti vrnjenih količin. Vključuje vse stroške in dajatve, povezane s kupcem, in izključuje vse dajatve
in davke na blago ali storitve, ki jih obračuna enota in davek na dodano vrednost, morebitno prodajo
osnovnih sredstev, finančni dohodek, subvencije in drugi dodatni dohodek. Kazalnik BDP / prebivalca se
izračuna kot bruto domači proizvod po regijah glede na dohodkovni pristop, ki je enak vsoti nadomestil
zaposlenih, neto davkov na proizvodnjo in uvoz (davki na proizvodnjo in uvoz brez subvencij za proizvodnjo)
ter bruto poslovni presežek in mešani dohodek, deljen s število prebivalcev v istem letu. Povprečna mesečna
plača je povprečni znesek, ki ga prejemajo zaposlene osebe pri pravnih osebah. Bruto plača je izplačilo
plačanim osebam za delo s polnim delovnim časom, s krajšim delovnim časom ali nadurami. 52
Podatki o naložbah in tekočih izdatkih za varstvo okolja se vsako leto zbirajo s statističnimi vprašalniki o
izdatkih za varstvo okolja (OKI) in o izdatkih za varstvo okolja izvajalcev javne službe (OKI-S), ki se pošljejo
poročevalskim enotam po pošti. Podatki se zbirajo neposredno od podjetij in drugih organizacij.53
Investicije za varstvo okolja delimo po namenu in vplivu na zaščito okolja v dve kategoriji:
1. Investicije na koncu proizvodnega procesa so investicije, namenjene novim načinom,
tehnologijam, postopkom ali opremi, za zbiranje in odstranjevanje onesnaženosti ali onesnaževal
(npr. emisij v zrak, izcednih voda pri odlaganju odpadkov). Te investicije so namenjene tudi
ravnanju z onesnaževali in njihovemu odlaganju ter za redno opazovanje in meritve stopnje
onesnaženosti (predvsem na koncu proizvodnega procesa – na iztoku ali izhodu, kot npr. emisijski
filtri, naprave za čiščenje odpadnih voda, zbiranje odpadkov in ravnanje z njimi).
2. Investicije med proizvodnim procesom so investicije, namenjene novim tehnologijam ali izboljšavi
starih tehnologij, postopkov ali opreme. S tem se preprečujejo ali zmanjšujejo količine
onesnaženosti, povzročene med proizvodnim procesom, in z njimi povezanih izpustov onesnaževal
(zmanjševanje vpliva na okolje). Preprečevanje onesnaževanja lahko zajema različne ukrepe, npr.
prilagoditev opreme ali tehnologije, izbiro novih izboljšanih metod, spremembo proizvodov,
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zamenjavo surovin, za čistejše proizvode in/ali spremembe v okoljskem upravljanju 54.
Tekoči izdatki za varstvo okolja se delijo na tekoče izdatke, ki nastanejo v zvezi z varstvom okolja v
poročevalski enoti, in na tekoče izdatke, ki jih plačuje za varstvo okolja poročevalska enota za storitve v
zvezi z varovanjem okolja drugim.
Tekoči izdatki, ki nastanejo znotraj organizacije, so namenjeni za:
-

delovanje in vzdrževanje naprav za zmanjševanje obremenjevanja okolja (porabo
materiala, energije),

-

izdatke za zaposlene, ki so udeleženi pri aktivnostih v zvezi z varstvom okolja,

-

izdatke za upravljanje, informiranje, izobraževanje in druge izdatke v zvezi z varstvom
okolja.

Tekoči izdatki plačani drugim so namenjeni za plačilo:
-

javnemu sektorju ali specializiranim izvajalcem, ki so lahko javni ali zasebni (npr. storitve
za zbiranje odpadkov, čiščenje odpadnih voda),

-

monitoringov, ki jih izvajajo zunanje pooblaščene institucije, ter

-

drugih tekočih izdatkov (npr. izdatkov za vzpostavljanje sistema okoljskega ravnanja,
pridobivanje ISO 14001 standarda, izdelavo okoljskih poročil, dekontaminacijo zemlje in
podzemnih voda ipd.).

Izdatki za raziskovanje in razvoj so lahko prikazani kot tekoči izdatki, nastali v poročevalski enoti, ali pa kot
tekoči izdatki, plačani drugim.
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Slika 14: Graf izbranih kazalnikov slike 12. Indeks, 100=2008.55
V skladu z zahtevami Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271 / EGS) je treba zagotoviti
ustrezne odtočne in čistilne sisteme za komunalno odpadno vodo iz vseh naselij s skupno obremenitvijo, ki
je enaka ali večja od 2000 populacijskega ekvivalenta (PE), zagotavljanje priključitve prebivalcev na javno
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kanalizacijo, razen če ureditev kanalizacijskih sistemov ni upravičena, ker ne bi bilo ustrezne okoljske koristi
ali zaradi prevelikih stroškov. Od leta 2013 se delež priključkov na javno kanalizacijsko omrežje povečuje.
Leta 2019 je ministrstvo za okolje in prostor začelo spreminjati predpise o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih voda. Za to sta bila pripravljena nova uredba in operativni program za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda. Aglomeracije so bile posodobljene kot del priprave prej omenjenih dokumentov. Priključek
aglomeracij na javno kanalizacijsko omrežje v Jugovzhodni Sloveniji je bil konec leta 2018 70,75 %, 70,59 %
pa jih je bilo priključenih na čistilne naprave, kar je bilo nekoliko nižje od državnega nivoja.
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2018

Slovenija

414

433

451

465

478

495

Jugovzhodna Slovenija

360

381

405

401
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Slika 15: Količina proizvedenih komunalnih odpadkov v kg/prebivalca.56

Količina komunalnih odpadkov, izmerjena v kilogramih na prebivalca, je nižja od slovenskega povprečja. V
letu 2018 je bilo ustvarjenih 430 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, v na državnem nivoju pa skoraj
500. Količina nastalih odpadkov se je od leta 2013 skoraj vsako leto povečala. Z javnim odlaganjem je bilo
na območju Jugovzhodne Slovenije v letu 2018 zbranih 42.505 ton odpadkov, kar predstavlja 5,7 %
komunalnih odpadkov zbranih v Sloveniji. Za primerjavo, v letu 2013 je bilo na javnih območjih za zbiranje
odpadkov zbranih 37.870 ton komunalnih odpadkov, kar predstavlja 12 % več odpadkov v obdobju petih let.
Ni reprezentativnih podatkov o krožnem gospodarstvu ali ponovni uporabi teh virov. Delež ločeno zbranih
komunalnih odpadkov glede na skupno količino nastalih komunalnih odpadkov v Jugovzhodni Sloveniji je
nekoliko nižji od državnega. V letu 2018 je bilo v regiji ločeno zbranih 64,1% komunalnih odpadkov. Ločeno
zbrani komunalni odpadki vključujejo vse komunalne odpadke, razen mešanih komunalnih odpadkov.57
V Sloveniji je bila oskrba z energijo v letu 2019 293,8 PJ in 2,2 % višja kot v letu 2018 in 1,3 % višja kot v
letu 2017. Pridobljena je bila iz: 3701 kt trdnih goriv (-0,3 % v primerjavi s 2018), 2321 kt naftnih derivatov
(+0,6 %), 883 milijonov Sm3 zemeljskega plina (-0,8 %), 72994 TJ jedrske energije (+15,8 %), 3933 GWh
hidroenergije (-16,4 %), 802 GWh električne energije kot razlika med uvozom in izvozom ter 33285 TJ
obnovljive energije z odpadki (+0,4 %). 3346 GWh električne energije je bilo oddanih v Republiko Hrvaško
(polovica proizvodnje NEK). Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije v letu 2019 je znašala 49,2
%.58
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Slika 16: Energijska bilanca Slovenije leta 2018.59

V strukturi končne porabe energije izstopajo delež naftnih derivatov s 46,6-odstotnim deležem, sledijo jim
elektrika (23,5 %), obnovljiva energija (12,6 %), zemeljski plin (11,9 %) , toplota (3,6 %), trdna goriva (0,8
%) in neobnovljivi industrijski odpadki (1 %). Oskrba z obnovljivimi viri energije (brez hidroelektrarn) v letu
2019 je bila 33.285 TJ, kar je bilo 0,4 % več kot v letu 2018. Oskrba z neobnovljivimi industrijskimi odpadki
je v letu 2019 znašala 2589 TJ, kar je bilo 2,3 % več kot v letu 2018. Les in druga trdna biomasa prevladujeta
v strukturi oskrbe z obnovljivimi viri energije z 69 % (-0,1 % v primerjavi z letom 2018). Lesu sledi biodizel
z 8,5 %, industrijski odpadki s 7,8 %, geotermalna energija s 6,3 %, sončna energija s 4,3 %, drugi bioplin t
2,6 % in drugi obnovljivi viri energije (bioplin, odlagališčni plin, kanalizacijski plin in vetrna energija) z 1,5
% deleža. Delež obnovljivih virov energije v bruto porabi končne energije je v letu 2019 znašal 21,25 %. 60
Nedavno sprejeti Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) Republike Slovenije do leta 2030
predvideva proizvodnjo električne energije iz potenciala geotermalne energije kot enega od obnovljivih
virov energije. NEPN uvaja omilitvene ukrepe za trajnostno uporabo tega vira; dolgoročna obnovljivost
globokih toplotnih vodonosnikov je bistvena za zagotovitev, da vsi porabniki termalne vode čim bolj
optimizirajo odvzem vode, zagotovijo največjo izkoriščenost vode in hkrati ponovno injicirajo vodo, kjer je
to mogoče. Spodbujati je treba najbolj napredne proizvodne tehnologije in sisteme izkoriščanja termalne
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vode. Predvideva vzpostavitev nacionalnega sistema opazovanja za neaktivne vrtine in spremljanje stanja
globokih geotermalnih vodonosnikov. Nalaga spremljanje odvzema termalnih voda in stanje globokih
vodonosnikov ter njihovo upravljanje v čezmejnih vidikih s sosednjimi državami (Avstrija, Madžarska,
Hrvaška).61
Ker je termalna voda, ki se uporablja za balneološke namene, onesnažena in je kot take ne moremo vrniti
v vodonosnik, obstaja možnost, da jo uporabimo za ostale namene, kot so npr. kmetijske storitve in
pridelava alg.62 Opravljene so bile tudi raziskave o načinu in učinkovitosti čiščenja odpadne termalne vode
z uporabo kolon steklenih smol, ki se je izkazalo kot primerno pri pripravi vode za njeno rabo v ostalih
sektorjih.63
Termalna voda je z zakonom o varstvu okolja (ZVO-164) razvrščena med naravne vire in kot vodni vir z
Zakonom o vodah (ZV-165). ZVO zahteva koncesijsko pogodbo za upravljanje, uporabo ali izkoriščanje
naravnih virov, ki so v lasti pravne ali fizične osebe, če je ta za to usposobljena. ZV-1 določa termalno vodo
kot podzemno vodo iz vodnjaka, izvira ali iztoka, ki se segreva s pomočjo geotermalnih procesov v zemeljski
skorji in ima na izlivu temperaturo najmanj 20° C. Uporaba termalne vode je urejena s koncesijskim aktom.
Koncesijski akt določa uporabo termalne vode za kopanje, ogrevanje, hlajenje ali druge namene. Koncesijski
akt je potreben za vsak vodonosnik ali vrtino s termalno vodo v Republiki Sloveniji. Koncesijsko razmerje se
daje za omejen čas, vendar ne več kot za 50 let. Vsak koncesijski akt o uporabi termalne vode v Sloveniji
izda Vlada Slovenije, ker so vsi vodni viri v lasti države (določba ZV-1). Koncesije se med uporabnikom vira
in Vlado Slovenije podpišejo pod pogoji, ki jih določa uredba o uporabi podzemne vode in so objavljene v
Uradnem listu Republike Slovenije. Uredbe o koncesijskih aktih med drugim določajo koordinate lokacij
črpanja termalne vode, njihovo lego v telesih podzemne vode in dovoljeno količino odtoka v l / s in m3 /
leto. Nekatere veljavne uredbe o koncesijah za rabo termalne vode, ki so bile izdane leta 2015 ali prej, so
prikazovale tudi območja nahajališč termalne vode – ti. vplivna območja termalnih vod. Koncesijski akti za
uporabo termalne vode za potrebe kopanja, ogrevanja in druge namene določajo tudi potrebe po:
•

zaščiti zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi vplivi rabe podzemne vode,

•

zaščiti opreme, naprav in naprav za odvzem podzemne vode,

•

stalnem merjenju količine in temperature odvzete podzemne vode,

•

spremljanju kakovosti vode telesa podzemne vode,

•

ohranjanju količine, kakovosti in naravne vloge vodnega vira,

•

ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstva habitatov, če izpust podzemne vode ogroža okolje,

•

vzpostavitev novega ali nadomestitev prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.

Zdravilna voda pod ZV-1 je opredeljena kot voda z atributi, ki jih določajo pravila zdravstvenega sektorja
(Ministrstva za zdravje). Ministrstvo za zdravje pa se z opredelitvijo zdravilne vode sklicuje na Zakon o
naravnih zdravilih in naravnih zdraviliščih, ki je bil sprejet leta 1965 66. V tem zakonu so naravna sredstva
opredeljena kot voda, blato, pesek, plini ali zrak (t. i. posebne podnebne razmere). Uporabljeno naravno
zdravilno sredstvo je treba preverjati in odobriti vsakih pet let po standardih Ministrstva za zdravje.
Zdravilno sredstvo mora vsebovati snovi, za katere je dokazano, da vplivajo na zdravje. Naravno zdravilišče
ima praviloma v ponudbi preventivno nego, specialistično ambulantno in bolniško rehabilitacijo. Dejavnosti
61
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lahko izvajajo naravna zdravilišča, če imajo uporabljene snovi zdravilne učinke, kot je opisano v prejšnjem
odstavku. Načrpana voda je lahko tudi predmet blaga in se prodaja na trgu, če je ustekleničena ali shranjena
v skladu s Pravilnikom o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi. Termalne vode v Jugovzhodni
Sloveniji so z vidika kakovosti na nivoju pitne vode, ki vsebuje nizko vsebnost raztopljenih mineralov, zato
so primerne za polnjenje, vendar ta storitev še ne obstaja.

Slika 17: Predlog zaščitenega območja zaradi virov termalne vode v Dolenjskih Toplicah iz
leta 1937.67
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3. Gospodarstvo in turizem
3.1. Ekonomski pogoji
Gospodarske razmere se nanašajo na sedanje stanje gospodarstva v državi ali regiji. Na njih vplivajo številni
makroekonomski in mikroekonomski dejavniki, vključno z denarno in fiskalno politiko, stanjem svetovnega
gospodarstva, stopnjo brezposelnosti, produktivnostjo, menjalnimi tečaji itd. Gospodarski kazalniki dajejo
pomemben vpogled v okvir delovanja države / regije in tako predstavlja prvo osnovo za oceno trenutnega
stanja. Naslednji ključni podatki imajo pomembno vlogo v gospodarski razpravi, saj omogočajo
karakterizacijo uspešnosti gospodarstva z različnih vidikov in zagotavljajo informacije o konkurenčnosti
gospodarstva ter tako omogočajo mednarodne primerjave. Te lahko slonijo na podlagi kazalnikov, kot so:
•

bruto domači proizvod na prebivalca,

•

število zaposlenih v širokih gospodarskih dejavnostih: kmetijski, industrijski in storitveni sektor,

•

povprečne mesečne bruto plače,

•

stopnja zaposlenosti / brezposelnosti,

•

cena blaga,

•

indeks cen življenjskih potrebščin,

•

razmerje porabe javnih sredstev,

•

poraba sredstev za izobraževanje,

•

poraba sredstev za zdravstvo.

3.2. Stanje gospodarstva v regiji
Javna poraba in davčna politika po regijah v Sloveniji se izvajata na nacionalni ravni, večinoma z akti, odloki
in pravili (kot so na primer Zakon o spodbujanju uravnoteženega regionalnega razvoja, Uredba o določitvi
problemskih obmejnih območij, Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji 2010–2019, …). Na državni ravni je
tudi sorazmerno visok delež javne porabe v skupni javni porabi, in sicer 88 %. Lokalna poraba znaša vsega
12 % vseh javnih sredstev, kljub temu, da je OECD povprečje 30 %. 68
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Slika 18: Izbrani kazalniki gospodarske aktivnosti v Sloveniji.69
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Po podatkih slovenskega statističnega urada je bilo v letu 2017 v regiji 10.400 podjetij, kar je predstavljalo
5 % vseh podjetij v Sloveniji; v povprečju je vsak zaposloval 4,7 ljudi. BDP na prebivalca je v letu 2017 znašal
20.500 EUR, kar je bilo nekoliko manj kot na državnem nivoju (20.800 EUR). Višji BDP na prebivalca je bil v
Ljubljanski urbani regiji (29.300 EUR) in v regiji Istra–Brkini–Kras (21.200 EUR). Med dvanajstimi slovenskimi
regijami je Jugovzhodna Slovenija prispevala 7 % nacionalnega BDP, sledila sta deleža Ljubljanske urbane
regije (37 %) in Gorenjske regije (9 %). Regionalna struktura po sektorskih dejavnostih (po klasifikaciji NACE
Rev. 2) se v zadnjih letih ni bistveno spremenila. Prispevek predelovalne dejavnosti k regionalni bruto dodani
vrednosti je bil 46 %, kar je bilo največ med slovenskimi regijami in bistveno višje od slovenskega povprečja,
ki je bilo 27 %.70
V regiji je med letoma 2015 in 2017 izvoz presegel uvoz za med 3 in 3,5 %. V letu 2018 se je razlika zmanjšala
na 0,8 % v prid izvoza. V letu 2018 je bilo 2596 podjetij, kar predstavlja rahlo povečanje v primerjavi z
letom 2016. Glede na število opravljenih delovnih ur je bilo v letu 2018 v vseh podjetjih zaposlenih 29.394
oseb, kar je bilo 7 % več zaposlenih kot v letu 2016. Večina jih je delala v predelovalnih dejavnostih (64,6
%). Prihodki podjetij so se v letu 2018 glede na 2017 povečali za 19 %, na 6,3 milijarde EUR, medtem ko so
prihodki samo na tujih trgih znašali 4,1 milijarde EUR. Povečali so se tudi odhodki, medtem ko je skupni
čisti dobiček podjetij v regiji znašal 403 milijonov EUR.71
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Slika 19: Izbrani kazalniki gospodarskih družb v regiji Jugovzhodna Slovenija leta 2017. 72

Samostojni podjetniki so v letu 2018 zaposlovali približno 3000 ljudi in izplačali povprečno 989 EUR bruto
plače na zaposlenega. Njihovi prihodki so znašali 364 milijonov EUR, od tega 42 milijonov EUR (11,5 %) na
tujih trgih. Končni čisti dohodek samozaposlenih in njihovih zaposlenih je znašal 26 milijonov EUR. V 24
regionalnih zadrugah je bilo zaposlenih 561 ljudi, ki so ustvarili 162.000 EUR čistega dobička s prihodki v
višini 138,3 milijona EUR. Delež petih let preživelih podjetij med zagonskimi podjetji v % je v letu 2016
znašal 51,09, kar regijo uvršča najvišje v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami, hkrati pa edino, ki je v
letu 2018 ohranilo delež nad 50 %. V Jugovzhodni Sloveniji je bila povprečna bruto plača v letu 2018 1676
EUR, povprečna bruto plača v Sloveniji pa 1681 EUR. Višji povprečni bruto zaslužek je bil le v Ljubljanski
urbani regiji (1851 EUR).73
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Slika 20: Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po regijah v Sloveniji med 2014 in 2018. 74

V letu 2018 je bilo v Jugovzhodni Sloveniji 409 zaposlenih na 1000 prebivalcev. 1,1 % vseh zaposlenih je
delalo v primarnem sektorju (kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo), 21,7 % v sekundarnem sektorju
(proizvodnja, rudarstvo ...) in 77,2 % v terciarnem sektorju (storitve in oskrba). 75

Slika 21: Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po občinah v regiji Jugovzhodna Slovenija.76
V letu 2018 je bilo v regiji Jugovzhodna Slovenija 64.401 delovno aktivnih. Stopnja zaposlenosti je bila 67,3
% in tretja najvišja med vsemi 12 regijami (v regiji je bilo (samo)zaposlenih 67,3 % delovno sposobnega
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prebivalstva). Od skupnega števila delovno aktivnih je bilo 10,7 % samozaposlenih, kar je bila povprečna
stopnja samozaposlitve tudi na državni ravni. Povprečni mesečni neto prihodek v letu 2018 je bil nekoliko
nad slovenskim povprečjem, in sicer je znašal 1095 EUR/mesec. Največji delež (52 %) k bruto dodani
vrednosti je prispevala industrijska dejavnost. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti, ki je leta 2014
znašala 13,9 %, se je v letu 2018 znižala na 8,1 % in ostala nižje od slovenskega povprečja (8,3 %). 77
Med slovenskimi regijami ima Jugovzhodna Slovenija najvišji delež izdatkov za raziskave in razvoj v
regionalnem BDP. Leta 2016 je bil delež regionalnega BDP, namenjen za raziskave in razvoj, 4,4 %, kar je
bilo za 2,4 odstotne točke nad državnim povprečjem. Struktura financiranja raziskav in razvoja kaže, da jo
večinoma podpirajo podjetja, saj zagotavljajo 98,8 % vseh izdatkov za raziskave in razvoj. 1 % izdatkov je
bil namenjen iz javnih virov, preostali del pa iz strani tujih podjetij. Zaskrbljujoče je, da se je delež državnih
virov za raziskave in razvoj v Jugovzhodni Sloveniji v obdobju med 2013 in 2016 zmanjšal (s 4 % leta 2013
na 1,1 % v letu 2016). Prav tako se je v letu 2015 delež virov raziskav in razvoja iz tujega kapitala bistveno
zmanjšal v primerjavi s preteklim letom in v letu 2016 ostal zanemarljiv.78
V okviru ukrepov za spodbujanje gospodarske dejavnosti in privabljanja tujega neposrednega kapitala,
občine zagotavljajo zemljišča, namenjena urejanju gospodarskih in poslovnih con. Velik delež teh zemljišč
je prostorsko že opredeljenih, vendar je treba sprejeti dodatne ukrepe za njihovo opremljanje. Gospodarske
in poslovne cone so prisotne v 19 občinah regije Jugovzhodna Slovenija. Skupna površina zemljišč,
namenjenih gospodarskim in poslovnim conam, je bila od septembra 2019 1007 ha, od katerih je bilo 542,5
ha že zasedenih (46 %). Velikosti gospodarskih in poslovnih con so bile različne, od največje TRIS Kanižarica
v občini Črnomelj s 115 ha, do najmanjše, Sela 2 v občini Dolenjske Toplice z 0,7 ha. Od 77 gospodarskih in
poslovnih con je bilo 7 popolnoma zasedenih, 13 pa popolnoma prostih.
V letu 2016 je bilo v Sloveniji skupno 69.902 kmetijskih gospodarstev, kar je bilo 3,4 % manj kot v letu 2013.
Na povprečnem kmetijskem gospodarstvu so obdelovali 6,9 ha kmetijskih zemljišč in gojili 6 glav živine.
Kmetijska delovna sila je v povprečju prispevala 1,14 polne delovne sile. V Jugovzhodni Sloveniji so razmere
podobne. V letu 2016 je bilo v regiji 8141 kmetijskih gospodarstev, kar je bilo 3,5 % manj kot leta 2013.
Leta 2016 so kmetijska gospodarstva obdelovala 49.039 ha kmetijskih zemljišč, kar je bilo 6 ha na kmetijsko
gospodarstvo (0,1 ha manj kot leta 2013 ). V povprečju je bilo v istem letu 5,1 živinorejskih enot (0,5 več
kot leta 2013). Kmetijska delovna sila je v povprečju prispevala 1,06 polne delovne sile. 79
Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev je izražena kot standardni dohodek; po enotni metodologiji je
opredeljena kot vrednost bruto proizvodnje posameznega pridelka, vrednotene po cenah na kmetijskih
vratih. Po podatkih SURS je skupni standardni dohodek kmetijskih gospodarstev v Sloveniji v letu 2016 znašal
več kot 1158 milijonov EUR, kar je bilo povprečno 16.577 EUR na kmetijsko gospodarstvo ali 14.491 EUR na
delovno silo s polnim delovnim časom. Na ravni regije Jugovzhodna Slovenija je bil v letu 2016 povprečni
dohodek kmetijskega gospodarstva 97.328 EUR (leta 2013 87.856 EUR) ali povprečno 11.955 EUR na
kmetijsko gospodarstvo (leta 2013 10.414 EUR) ali 11.324 EUR na delovno silo s polnim delovnim časom (leta
2013 pa 9453 EUR).80
Najpomembnejše dejavnosti v regiji so predelovalne dejavnosti81, gradbeništvo82, trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil83 ter kmetijstvo in lov, gozdarstvo ter ribištvo v povezavi s turističnimi
dejavnostmi84, saj že več let zapored dosegajo za regijo pomembne številke.
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Predelovalne dejavnosti so v letu 2018 predstavljale 21,6 % vseh družb, zaposlovale 64,8 % vseh zaposlenih
ter ustvarile 74,1 % vseh prihodkov skupaj. Njihova bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih
je že več let najvišja med vsemi slovenskimi regijami in dvakrat višja od državnega povprečja (ki je bilo leta
2017 23,7 %). Dejavnosti gradbeništva zaposlujejo 7,2 % vseh zaposlenih, kar s tega vidika pomeni drugo
najbolj pomembno dejavnost. Od vseh družb v regiji je bilo teh 11,2 %, leta 2018 pa so ustvarile 5,4 % vseh
prihodkov skupaj. Dejavnosti gradbeništva so po bruto dodani vrednosti v osnovnih cenah od leta 2011
nekoliko nad državnim povprečjem, leta 2018 pa so ustvarile 5,6 % vse bruto dodane vrednosti regije.
Dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil so v letu 2018 predstavljale najvišji delež med
skupnim številom družb v regiji (22 %) in so zaposlovale 6,9 % vseh zaposlenih. Ti so ustvarili 9,7 % vseh
prihodkov skupaj in po tem kazalniku predstavljali druge najbolj pomembne dejavnosti. V primerjavi z
ostalimi regijami in državnim povprečjem v bruto dodani vrednosti v osnovnih cenah dejavnosti trgovine,
gostinstva in prometa je bila regija Jugovzhodna Slovenija podpovprečna s 13 % dodane vrednosti med vsemi
dejavnostmi v regiji (državno povprečje je bilo 20,6 %). Dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva
so pomembne dopolnilne dejavnosti turističnemu sektorju, ki predstavlja enega ključnih za ohranjanje
poselitve in krajine v regiji, predvsem na obmejnih in težje dostopnih območjih. Zaradi odsotnosti storitev
splošnega in splošnega gospodarskega pomena je pomembno krepiti dejavnosti, ki jih zagotavljajo naravni
viri in bioraznolikost. Dejavnosti kmetijstva in turizma so leta 2018 v regiji Jugovzhodna Slovenija
zaposlovali 3,9 % vseh zaposlenih, ki so delovali v 6,6 % regijskih družbah. Te dejavnosti zaposlujejo osebe
tudi v drugačnih, bolj prožnih oblikah zaposlitve, zato so te izvzeti iz omenjene statistike, vendar
nezanemarljivo spodbujajo razvoj ostalih dopolnilnih dejavnosti. V regiji so najbolj izvozno usmerjene
predelovalne dejavnosti, ki že več let zapored vsako leto ustvarijo nad 90 % vseh prihodkov od prodaje na
tujem trgu.85
Med predelovalnimi dejavnostmi po prihodkih najbolj izstopajo dejavnosti proizvodnje motornih vozil
(Revoz), farmacevtskih preparatov (Krka), karoserij za vozila, prikolic in polprikolic (Adria), kovinskih
konstrukcij in njihovih delov (Trimo), drugih delov in opreme za motorna vozila (TPV) ter plastičnih mas v
primarni obliki (Melamin) in za gradbeništvo (Kolpa). Ta velika podjetja imajo posebne potrebe, ki se
odražajo v prostorskih in kadrovskih virih. Podjetja se nahajajo v vseh treh subregijah (Dolenjska, KočevskoRibniška, Bela krajina) in predstavljajo pomembne deležnike za družbeno-ekonomski razvoj območij. Med
temi dejavnostmi so zaradi količine gozda (70 % vseh površin regije) pomembne dejavnosti obdelave in
predelave lesa, proizvodnje izdelkov iz lesa, plute, slame, protja in pohištva 86. Pomembnejše regijske
družbe iz lesnega sektorja po prihodkih so podjetja Inotherm, Podgorje, Adria dom, Inles, Riko hiše, Esol in
Gozdarstvo Grča iz Kočevja.87
Gradbeništvo je od leta 2000 vrhunec doseglo leta 2008, od takrat pa ni uspelo bistveno pridobiti na bruto
dodani vrednosti, vendar so dejavnosti vseeno ostale pomembnejši zaposlovalec med vsemi zaposlenimi.
Družba CGP iz Novega mesta je leta 2018 dosegla 74 % več vseh prihodkov kot leta 2015 in postala pomemben
partner v gradbeništvu v Sloveniji in širše. Ostala večja in pomembnejša podjetja teh dejavnosti na
Dolenjskem so Alva, Trimo MSS, NG, VGP, GPI Tehnika, Malkom in Novomont, v Beli krajini Elmers in na
Kočevsko-Ribniškem Obnova Kočevje ter Kovinar Kočevje.88
Dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil obsega dejavnosti trgovine z motornimi vozili
in popravila motornih vozil, posredništva in trgovine na debelo ter trgovine na drobno. V regiji so dejavnosti
po stagnaciji med 2000 in 2007 nekoliko pridobile v bruto dodani vrednosti v osnovnih cenah, od leta 2007
pa je ta delež okrog 13 %. Regija se v tem kazalniku lahko primerja z regijami Koroška, Zasavska, medtem
ko imajo najvišje deleže v Ljubljanski urbani regiji, nadpovprečnega pa tudi v Savinjski in Gorenjski regiji.
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Kljub temu, dejavnosti zaposlujejo visok delež vseh zaposlenih – največji zaposlovalci v regiji so KZ Metlika,
KZ Trebnje, Bartog Trebnje in KZ Krka. 89
Kmetijstvo in podeželje z naravnimi danostmi predstavlja pomemben del razvojnih potencialov regije.
Največji naravni potencial regije predstavljata gozd in voda. Regija se specializira v ekološki pridelavi in
vzreji ter razvoju lastnih blagovnih znamk s poudarkom na vinogradništvu, sadjarstvu, pridelavi zelenjave
in avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter gojenju drobnice. Regija ima bogato naravno,
kulturno in stavbno dediščino, ki se intenzivno navezuje na turistično ponudbo regije, predvsem s pomočjo
sredstev za lokalni razvoj in upravljanje turistične destinacije. Na področju turizma se regija specializira v
celoviti termalni turizem, etnografski turizem in zeleni turizem. 90 Bruto dodana vrednost dejavnosti
kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva so se od leta 2000 do 2018 zmanjšali iz 6,2 % na 3,9 %, vendar ta
ostaja nad državnim povprečjem med vsemi regijami, ki je 2 %. To pomeni, da te panoge še ohranjajo pomen
za poselitev posameznih območij in upočasnjujejo urbanizacijo. Pomembne so tudi za samooskrbo s
prehranskimi izdelki. Regije z relativno podobnim deležem dodane vrednosti v kmetijstvu leta 2018 so bile
še Koroška, Posavka in Goriška.91
Število zaposlenih v dejavnostih A se je od leta 2015 povečalo iz 402 na 503 v 2018, kar pomeni povečanje
za 25 %. Skupno število zaposlenih v dejavnostih I in R se je od leta 2015 povečalo iz 935 na 1042, kar pomeni
povečanje za 11 %. V predelovalnih dejavnostih se je število zaposlenih povečalo iz 16.735 na 20.566, kar
pomeni povečanje za 23 %. V dejavnostih gradbeništva se je število zaposlenih od leta 2015 do leta 2018
povečalo za 15 %, v dejavnostih trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil pa za 13 % (AJPES 2019;
AJPES 2016).
Vrednosti kazalnikov za tveganje za socialno izključenost, revščino in resno materialno prikrajšanost se v
Jugovzhodni Sloveniji zmanjšujejo od leta 2013 in so bili v zadnjih letih pod slovenskim povprečjem. Leta
2018 je bilo iz regije je izpostavljenih tveganju socialne izključenosti 14.000 ljudi, kar je bistveno manj kot
v letu 2013 (31.000), vendar še vedno relativno visoko. To je bila posledica zmanjšanja vseh treh kazalnikov
socialne izključenosti: stopnja tveganja revščine se je zmanjšala za 5,1 odstotne točke, stopnja resne
materialne prikrajšanosti za 5,6 odstotne točke in zelo nizka stopnja intenzivnosti delovne sile za 5,6
odstotnih točk.92
Dostopnost formalnega izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja stalno narašča. Razvoj in dostopnost
izobraževalnega sistema sta pomemben dejavnik regionalnega razvoja, saj povečujeta njegovo
konkurenčnost in sposobnost za gospodarski napredek. Udeležba v formalnem izobraževanju v regiji je v
primerjavi z državnim nivojem povprečna. Oblike neformalnega izobraževanja in različni programi
vseživljenjskega učenja so na voljo z javnimi sredstvi. V skladu s slovenskim povprečjem se povečuje delež
oseb z visokošolsko izobrazbo, delež najmanj izobraženih pa se zmanjšuje.93
Regija je prepoznala svojo priložnost v nadaljnjem razvoju predelovalne industrije, lesne industrije, razvoju
farmacevtske industrije in trajnostnega turizma v povezavi s samooskrbo s hrano. Razvoj teh področij bo
podprt z lastnim znanjem, sredstvi za raziskave in razvoj ter izmenjavo dobrih praks, zlasti iz primerjalnih
prednosti za nadaljnjo gospodarsko rast in trajnostni razvoj. Regija se bo še naprej razvijala kot izvozno
usmerjena regija. Ustrezne naložbe v razvojno specializacijo bodo s prostorom in dejavnostmi omogočile
dvig kompetenc kadrov in možnost nastanka novih podjetij, pa tudi dvig kompetenc zaposlenih v obstoječih
podjetjih, kar bo podjetjem omogočilo obdržati konkurenčne prednosti in s tem priložnosti za prodor na
tuje trge. Naložbe bodo omogočile tudi razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Nadaljnje naložbe
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v raziskave in razvoj, digitalizacijo, infrastrukturo, zlasti železnico, bodo prispevale k učinkovitejši
konvergenci konkurenčnih in naložbenih procesov. 94
Navezava na nacionalno strategijo pametne specializacije
Regija Jugovzhodna Slovenija je regija velikega in uspešnega gospodarstva, kar se odraža tudi v družbenoekonomskih kazalnikih. Vodilni panogi sta farmacija in avtomobilska industrija, ki sta opredeljeni kot
slovenska primerjalna prednost, hkrati pa zagotavljata visoko dodano vrednost na prebivalca. Regija ima v
okviru slovenskega grozda Pametnih stavb in dom z lesno verigo velik potencial, saj so primarni viri v
neposredni bližini, okrepiti pa je potrebno predelovalne obrate in centre za integracijo lesne verige, kar bi
lahko še zmanjšalo brezposelnost in stopnjo tveganja revščine ter spodbudilo gospodarsko stabilnost. Pred
tem je pomembna komunikacija med lastniki gozdov, izvajanje gozdnogospodarskih načrtov in zagotavljanje
ustreznih kadrov ter njihove izobrazbe. Les je pomembna surovina tudi za doseganje energetskega prehoda
– npr. obnovo stavbnega fonda in rabo obnovljivih virov. Na področju krožnega gospodarstva je tako kot na
državni ravni, tudi v regiji potrebno narediti velik preskok, saj leta 2019 v regiji ni bilo registriranega
podjetja, ki bi imelo za glavno dejavnost pridobivanje sekundarnih surovin 95. Največji zaposlovalci v
dejavnosti pridobivanja sekundarnih surovin v Sloveniji so podjetja Surovina, Dinos in Omaplast – ta so v
2018 v Sloveniji zaposlovala skupaj 730 oseb. Tovarne prihodnosti predstavljajo možnosti za dvig dodane
vrednosti na zaposlenega in nivoja digitalizacije. Na ravni ukrepov pametne specializacije je potrebno v
regiji Jugovzhodna Slovenija okrepiti razvoj znanstvenih kadrov, ki zagotavljajo razvoj (novih) obetavnih
področij in prenos znanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. Po kazalniku bruto domačih
izdatkov za raziskave in razvoj (R&R) (% od regionalnega BDP) je ta znesek nadpovprečen, vendar v to
dejavnost večinoma vlaga gospodarski (zasebni) sektor. Za razvoj raziskovalne infrastrukture in
kompetentnih kadrov je potrebno zagotoviti prepoznavo kompetenc, programe usposabljanj in mreženje
podjetij. Eden od mehanizmov so štipendije in njihove uspešne sheme na regionalni ravni. Področji turizma
in trajnostne pridelave hrane sta pomembni panogi, ki prispevata k ohranjenosti poseljenosti podeželja in
izkoriščenosti naravnih danosti regije.96

3.3. Turizem
Delež neposrednega učinka turizma v slovenskem BDP je po ocenah WTTC v letu 2016 znašal 3,6 % in naj bi
prispeval 3,8 % do leta 2025. Skupni učinki turizma v BDP so bili leta 2016 ocenjeni na 13 %, medtem ko je
bilo svetovno povprečje 10 %. V letu 2018 so skupni učinki turizma slovenskemu BDP prispevali 12,3 %.
Podobne ocene kažejo, da so neposredne turistične dejavnosti v letu 2016 predstavljale 4 % vseh delovnih
mest v Sloveniji, posredne turistične dejavnosti pa skupaj z neposrednimi 13,3 % vseh delovnih mest v
Sloveniji. Slovenski turizem je pomemben del naložbenih programov, kjer v okviru razvojnih prioritet številni
sektorji obravnavajo infrastrukturo in storitve. Predstavlja osrednjo gospodarsko dejavnost za razvoj
podeželja in ohranjanje kulturne krajine v odročnih in obrobnih krajih.97
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Slika 22: Prihodi turistov v Slovenijo leta 2016.98
Po podatkih SURS je bilo v letu 2018 v Jugovzhodni Sloveniji 57.937 zaposlenih oseb, večina pa jih je delala
v proizvodnih dejavnostih (37,4 %). Turistične dejavnosti, ki smo jih predstavili po metodologiji UNWTO 99,
so v Jugovzhodni Sloveniji zaposlovali 4,4 % zaposlenih, kar je bilo primerljivo z državnim nivojem.100

Gospodarska dejavnost

Število zaposlenih v
dejavnostih turizma

Delež med vsemi
zaposlenimi v turizmu
(%)

5.2 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov

511
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5.3 Ostale namestitvene dejavnosti

46

1,8

5.4 Dejavnost strežbe jedi in pijač

1406

55,7

5.5 Potniški promet

172

6,8

5.6 Dejavnost potovalnih agencij

63

2,5

5.7 Ostale turistične storitve

325

12,9

Skupaj

2523
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Slika 23: Zaposlene osebe v turističnem sektorju leta 2018.101

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 Slovenijo kot turistično destinacijo deli na štiri
makroregije (destinacije). V Jugovzhodni Sloveniji se prepletata makro destinaciji Termalna Panonska in
Osrednja Slovenija & Ljubljana. V regiji se dopolnjujejo urbana mestna pokrajina, neokrnjena narava, vodni
viri vodotokov Krke in Kolpe, živahni vinorodni griči, kulturna dediščina z arheologijo, termalni vrelci in
kulinarične dobrote. Slovenska turistična organizacija v zadnjih letih izvaja ciljno turistično promocijo
Slovenije, v okviru katere se promovirajo in upravljajo regionalne destinacije – na območju Jugovzhodne
Slovenije so to Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko. Z aktivnostmi se povezuje nosilce turističnih podjetij in
ostalih manjših ponudnikov storitev. Dodano vrednost v turizmu predstavlja znamka zelene sheme
slovenskega turizma, ki odraža dejavnosti trajnostnega turizma.
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Jugovzhodna Slovenija je v zadnjih letih zabeležila porast prihodov in prenočitev turistov. V letu 2017 je
bilo v Sloveniji zabeleženih 4.948.080 prihodov turistov, kar je bilo 28 % več kot leta 2014. V Jugovzhodni
Sloveniji je bilo 152.518 prihodov turistov (3 % od vseh prihodov v Slovenijo in 31 % več kot v letu 2014).
Med turisti je bilo v regiji v letu 2017 82.083 tujih gostov, največ iz Italije (17 %), Nemčije (12 %), Koreje (7
%) in Avstrije (6 %). Istega leta je bilo zabeleženih 469.060 nočitev, kar je bilo 3,7 % vseh nočitev v Sloveniji.
Večino prenočitev med tujimi gosti so ustvarili Italijani (19 %), Nemci (9 %), Izraelci (7 %) in Francozi (6
%).102
Po podatkih SURS je bilo v letu 2017 v JV Sloveniji na voljo 7036 postelj, kar je bilo 49 ležišč na 1000
prebivalcev in pod slovenskim povprečjem (65 ležišč na 1000 prebivalcev). V letu 2017 je bila zasedenost
nastanitvenih zmogljivosti 18,3 %, kar je bilo za 1 % nižje kot v letu 2013. Povprečna dolžina bivanja turista
je bila v letu 2017 3,1 dni.103
Zdraviliški turizem in turizem dobrega počutja je v Sloveniji in regiji Jugovzhodna Slovenija zelo dobro
prepoznan. Slovenske občine so v statistične namene razvrščene v 6 kategorij občin:
1. zdraviliške občine (14 občin),
2. gorske občine,
3. obmorske občine,
4. mestne občine,
5. Ljubljana (glavno mesto) in
6. druge občine
V Sloveniji je bil v letu 2015 najvišji delež prenočitev v zdraviliških občinah (29 %), sledile so jim gorske
občine (25 %) in obmorske občine (21 %). Namestitve v Ljubljani so predstavljale 12 % vseh nočitev, ostale
mestne in druge občine pa 14 % vseh nočitev. Vsi razredi občin so od leta 2010 povečali število nočitev.
Najvišja rast je bila v kategoriji Ljubljana (+60 %), sledile so mestne občine (+36 %) in gorske občine (+22
%). Prihodki od zdravilišč so v letu 2013 znašali 213 milijonov EUR ali 47,7 % vseh prihodkov, ki so jih ustvarili
hoteli v Sloveniji. Struktura prihodkov v zdraviliščih je bila naslednja: prihodki od nastanitve 48 %, prihodki
od hrane in pijač 25 %, prihodki od vstopanja v bazene 8 % in prihodki iz naslova zdravstvenega varstva 19
%. Ključni produkti zdravstvenega turizma v Sloveniji so: zdravstveni turizem v zdraviliščih, turizem dobrega
počutja (Medical wellness), Selfness, termalne počitnice in Aquafun. Slednje produkte v regiji Jugovzhodna
Slovenija in njenih zdraviliščih s termalno vodo kot edino ponuja podjetje Terme Krka, d. o. o. Podjetje
upravlja z obema zdraviliščema v regiji (Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice) in z obema nastopa v
združenju, t. i. Združenju slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ), v katerem je skupno 14 slovenskih naravnih
zdravilišč z zdravilno termalno vodo.104 Odličnost slovenskih naravnih zdravilišč poleg priznanih in
preverjenih učinkovitih naravnih zdravilnih dejavnikov temelji tudi na njihovi strokovnosti. Zdravilišča pod
okriljem SSNZ ohranjajo in razvijajo eno najstarejših interdisciplinarnih medicinskih ved: balneologijo. Poleg
strokovnega znanja na svojem specialističnem področju to znanje na dopolnjuje znanje zdravnikov, ki delajo
v njihovih ambulantah. Zdravilišča prisegajo na celovito zdravstveno oskrbo: od preventivne dejavnosti, do
diagnostike in kurative ter rehabilitacijske in zdravstvene nege. V turizmu jih odlikuje vzpostavitev povezav
z lokalnim okoljem. Razvijajo celovite programe za oddih, sprostitev, dobro počutje in zdravje, ki svojim
gostom zagotavljajo najboljše izkušnje tako v lokalnem okolju, kot v Sloveniji in širše. V mnogih primerih
so slovenska naravna zdravilišča glavni spodbujevalec razvoja turizma na širšem območju, v primeru
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Jugovzhodne Slovenije pa celotne subregije Dolenjska; oba zdravilišča v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških
Toplicah imata 928 ležišč, kar predstavlja 34 % vseh ležišč na Dolenjskem.105

Kazalnik

Vrednost

Leto

Skupni prispevek turizma k državnemu BDP

12,3

2018

Število prenočitev turistov na prebivalca

3,87

2018

Prispevek zdraviliškega turizma k skupnemu
turizmu

Ni podatka

Ni podatka

Število prenočitev v zdraviliških kompleksih
na prebivalca

Ni podatka

Ni podatka

Število ležišč v zdraviliških kompleksih

928

2019

Delež pacientov med vsemi prihodi turistov
v zdraviliških kompleksih

Ni podatka

Ni podatka

Število zdravljenih pacientov na zdravilišče

Ni podatka

Ni podatka

Število zdraviliških kompleksov

2

2020

Število povprečnih vhodov v zdravilišče na
dan

Ni podatka

Ni podatka

Slika 24: Povzetek izbranih kazalnikov v turizmu za Slovenijo in regijo Jugovzhodna Slovenija.

Zdravilišča v Sloveniji so večinoma zasebna podjetja; nekatera so v neposredni ali posredni lasti države prek
javnih podjetij. Terme Krka d. o. o. je zasebno podjetje v 100-odstotni lasti družbe Krka d. d., Novo mesto,
farmacevtske družbe in enega najpomembnejših slovenskih podjetij glede na izvoz, prihodke in zaposlenost.
V Sloveniji je raba termalne vode in vzpostavitev zdravilišča na voljo vsem, ki predstavijo zanimanje in
primerno tehnologijo za rabo vode. Po Zakonu o vodah (ZV-1) so vsa slovenska zdravilišča dolžna podpisati
koncesijski akt za rabo vode z Vlado Republike Slovenije. SSNZ združuje zdravilišča, ki pridobivajo in
uporabljajo snovi, kot so plin, voda, plini (oz. podnebje ali mikroklimo) ali blato, ki imajo dokazane zdravilne
snovi. Prisotnost takšnih zdravilnih učinkov spremlja Ministrstvo za zdravje.
Bazo podatkov o rabi termalne vode, ki se uporablja za kopališča in zdraviliško dejavnost vodi Ministrstvo
za okolje in prostor, ki je tudi zadolženo za pripravo in spremljanje koncesijskih aktov. V njih so med drugim
opredeljene količine vode, ki se lahko rabi iz vodonosnika (slika 25).
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Figure 25: Geotermalni viri v Sloveniji 2006.106

Naziv
vrtine

Občina vrtine

Razpoložljivost
termalnega
vodonosnika

Dopustna letna količina
odvzema termalne vode
na leto [m3]

Dovoljena
količina
črpanja [l/s]

V-11/87

Šmarješke
Toplice

Ni podatka

405.000

33,7

V-12/04

Šmarješke
Toplice

Ni podatka

95.000

30,8

V-1/73

Dolenjske
Toplice

Ni podatka

45.000

15,8

V-13/10

Dolenjske
Toplice

Ni podatka

60.000

6,5

ZV-2/91

Dolenjske
Toplice

Ni podatka

45.000

7

V-10/05

Dolenjske
Toplice

Ni podatka

78.000

15

V-9/78

Dolenjske
Toplice

Ni podatka

314.000

27

V-11/13

Dolenjske
Toplice

Ni podatka

76.000

32,3

Slika 26: Osnovni podatki o termalnih vodonosnikih in dovoljenih količinah njihove izrabe.107
Slovenska zdravilišča se lahko razvrstijo po različnih kategorijah, kar je odvisno od njihovega položaja v
sistemu javnih in gospodarskih storitev v zdravstvu in turizmu. Posledično s tem označujemo tudi občine, ki
jim lahko pripišemo status zdraviliške občine, ali občine v kateri so (naravna) zdravilišča.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bil ustanovljen 1. 3. 1992 na podlagi Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. ZZZS je nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega
zavarovanja v Sloveniji in ima status javnega zavoda s sedežem v Ljubljani. Osnovna funkcija ZZZS je
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zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih sredstev za kakovostno uresničevanje pravic iz
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS vodi evidenco ponudnikov zdraviliške dejavnosti. 108

Slika 27: Kategorije slovenskih zdravilišč glede na njihov položaj v sistemu javnih in gospodarskih
storitev v zdravstvu in turizmu.
SSNZ je združenje, ki s svojimi izkušnjami, znanjem in trženjskimi načrti povezuje 14 najboljših zdravilišč
v Sloveniji in skrbi za uglednost ter prepoznavnost zdraviliškega turizma v Sloveniji. SSNZ je najstarejše
turistično gospodarsko interesno združenje v Sloveniji. Njihova usmerjenost v turizem nove dobe že 60 let
dopolnjujejo tradicionalno odlični preventivni in kurativni zdravstveni programi, ki temeljijo na souporabi
naravnih zdravilnih sredstev, kot so termalne vode, pitne mineralne vode, morska voda in slanica, solinsko
blato, organski in anorganski peloidi ter mikroklima.109
SURS občine razvršča tudi po vrstah turističnih občin. Občine se razvrščajo glede na uporabljena statistična
merila v že navedene skupine:
•

zdraviliške občine,

•

gorske občine,

•

obmorske občine,

•

glavno mesto (Ljubljana),

•

mestne občine ter

•

druge občine.

Zdraviliške občine so tiste, v katerih so zdraviliško-turistična središča, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, da
pridobijo status državno verificiranega zdravilišča in se vključijo v javno zdravstveno mrežo Slovenije. Ker
je nekatere občine mogoče razvrstiti v več prej navedenih kategorij, so na SURSu upoštevali nekaj izjem. 110
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Na sliki 26 so prikazane slovenske občine, ki so razvrščene glede na vključenost v posamezno kategorijo
zdravilišč ali oznak, ki jim daje status zdraviliške občine. Vse občine, ki so označene kot zdraviliške po SURS
in SSNZ, so hkrati tudi občine, kjer je možno uveljavljati zdraviliško zdravljenje po ZZZS. V kategorijo
zdraviliških občin, ki jo opredeljujeta ZZZS in SURS, spadata občini Veržej in Šoštanj. Samo ena občina je
označena kot zdraviliška v kategoriji po ZZZS in SSNZ, in sicer Piran, ki je tudi obmorska občina (in je zaradi
tega SURS ne vodi kot zdraviliške). 12 slovenskih občin je opredeljenih kot zdraviliških po vseh treh
kategorijah, in sicer so to Brežice, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske Toplice,
Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice in Zreče.

Kategorija

ZZZS

SSNZ

SURS

ZZZS & SURS

ZZZS & SSNZ

SSNZ & SURS

ZZZS & SSNZ & SURS

Število slovenskih občin

19

13

14

2

1

12

12

Slika 28: Število občin po kategorijah slovenskih zdravilišč.
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4. Povzetek
Statistična regija jugovzhodna Slovenija, ki je enaka ozemlju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, je po
površini največja regija v Sloveniji. Obsega 2675 km 2. V letu 2018 je tam živelo 7 % vseh prebivalcev
Slovenije. Gostota prebivalstva je bila tretja najnižja s povprečjem 54 prebivalcev na km 2. Prebivalstvo je
bilo nekoliko mlajše kot v Sloveniji; delež otrok v starosti 0-14 let med prebivalci je bil najvišji med vsemi
regijami (16,2 %). Ta regija je bila ena od treh regij, v katerih je bilo leta 2018 naravna rast pozitivna.
Izobraževalna sestava lokalnega prebivalstva je bila manj ugodna, saj je približno 20% prebivalcev z
zaključeno visoko izobrazbo. V letu 2018 je regija izstopala po najvišjem številu obsojenih oseb (odraslih in
mladoletnikov) na 1000 prebivalcev (4,7).111
Demografske napovedi kažejo, da se bo sedanji trend staranja prebivalstva in geografski vzorec poselitve
prebivalstva nadaljeval. V Sloveniji približno 57 % prebivalstva živi na območjih zgoščevanja, območja z
depopulacijskim vzorcem pa pokrivajo 57 % slovenskega ozemlja. Leta 2000 je bilo ocenjeno, da
depopulacijska območja pokrivajo 50 % države, kar pomeni, da so se območja depopulacije povečala. Takšen
trend je zaskrbljujoč, zlasti ob dejstvu, da so ta območja tako podeželska kot mestna. Podeželska območja
se soočajo s praznjenjem in degradacijo kulturne krajine, medtem ko je upad prebivalstva na urbanih
območjih pogosto povezan s slabšimi gospodarskimi razmerami in negativnimi družbenimi trendi.112
Zdravje prebivalcev Jugovzhodne Slovenije je po številnih kazalnikih nekoliko slabše od slovenskega
povprečja, zlasti pri dejavnikih zdravstvenega tveganja (alkoholizem, prekomerna prehrana, nezdrava
prehrana, skrb za zdravje ust) in smrtnosti. Za regijo je značilna nekoliko višja incidenca raka, zlasti raka
debelega črevesa in danke. Bistveno slabše od državnega povprečja je število prometnih nesreč, v katerih
so bile osebe vinjene in debelost otrok. Regija izstopa po hitrosti hospitalizacije, tako zaradi poškodb kot
zaradi bolezni. Po drugi strani je v preventivi nekoliko boljša od državnega povprečja, odzivnost na program
Svit pa je nadpovprečna.113
V letu 2018 je bilo v regiji Jugovzhodna Slovenija 64.401 delovno aktivnih. Stopnja zaposlenosti je bila 67,3
% in tretja najvišja med vsemi 12 regijami (v regiji je bilo (samo)zaposlenih 67,3 % delovno sposobnega
prebivalstva). Od skupnega števila delovno aktivnih je bilo 10,7 % samozaposlenih, kar je bila povprečna
stopnja samozaposlitve tudi na državni ravni. Povprečni mesečni neto prihodek v letu 2018 je bil nekoliko
nad slovenskim povprečjem, in sicer je znašal 1095 EUR/mesec. Največji delež (52 %) k bruto dodani
vrednosti je prispevala industrijska dejavnost. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti, ki je leta 2014
znašala 13,9 %, se je v letu 2018 znižala na 8,1 % in ostala nižje od slovenskega povprečja 8,3 %.114
Vrednosti kazalnikov za tveganje za socialno izključenost, revščino in resno materialno prikrajšanost se v
Jugovzhodni Sloveniji zmanjšujejo od leta 2013 in so bili v zadnjih letih pod slovenskim povprečjem. Leta
2018 je bilo iz regije je izpostavljenih tveganju socialne izključenosti 14.000 ljudi, kar je bistveno manj kot
v letu 2013 (31.000), vendar še vedno relativno visoko. To je bila posledica zmanjšanja vseh treh kazalnikov
socialne izključenosti: stopnja tveganja revščine se je zmanjšala za 5,1 odstotne točke, stopnja resne
materialne prikrajšanosti za 5,6 odstotne točke in zelo nizka stopnja intenzivnosti delovne sile za 5,6
odstotnih točk.115
Izbrani kazalniki za spremljanje regionalnega razvoja v Jugovzhodni Sloveniji kažejo, da se število
prebivalcev in gospodarski razvoj v zadnjih letih izboljšujeta, prav tako povprečna bruto mesečna plača na
zaposlenega. Povečujejo se tudi trenutni (tekoči letni) izdatki za varstvo, vendar ne tako intenzivno, kot se
povečujeta število prebivalcev in ekonomski dohodek. Naložbe v varstvo okolja so se med letoma 2017 in
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2014 zmanjšale iz 0,8 % regionalnega BDP na 0,4 %. Naložbe v varstvo okolja so se med letoma 2017 in 2014
zmanjšale tudi z vidika vseh skupnih naložb v regiji na leto, in sicer s 4,1 % na 2,4 %.
Zaradi geoloških značilnosti so možnosti za uporabo termalne vode (v geotermalnih vodonosnikih, globoka
geotermalna energija) največji v severovzhodni Sloveniji, kjer naj bi bila temperatura na skalah med 150 in
200° C na globini 4 km . Nasprotno pa je potencial za plitvo geotermalno energijo prisoten povsod. Uporabo
geotermalne energije v Sloveniji ocenjujemo letno za obe tehnologiji plitke geotermalne energije za
uporabo geotermalnih toplotnih črpalk, zbiralnikov in geosond ter za uporabo termalne vode iz globljih
vodonosnikov. V letu 2018 je bila ocenjena zmogljivost vseh nameščenih geotermalnih naprav 244,82 MWt,
skupaj pa so zagotovili 1528 TJ = 36,5 ktoe = 424 GWh energije. Pridobljena geotermalna energija je
predstavljala 0,53 % bruto domače porabe energije na ravni primarne oskrbe z energijo in se je v zadnjem
desetletju v povprečju povečala za 9,2 % na leto.116 V Sloveniji je več kot 11.700 obratovalnih naprav za
uporabo plitke geotermalne energije s skupno zmogljivostjo toplotne moči 186 MWt. Te naprave so v letu
2018 prispevale približno 260 GWh / leto energije. Skupno število geotermalnih toplotnih črpalk se v zadnjih
letih skoraj linearno povečuje, vsako leto se poveča za približno 700 do 1000 enot.117
Nedavno sprejeti Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) Republike Slovenije do leta 2030
predvideva proizvodnjo električne energije iz potenciala geotermalne energije kot enega od obnovljivih
virov energije. NEPN uvaja omilitvene ukrepe za trajnostno uporabo tega vira; dolgoročna obnovljivost
globokih toplotnih vodonosnikov je bistvena za zagotovitev, da vsi porabniki termalne vode čim bolj
optimizirajo odvzem vode, zagotovijo največjo izkoriščenost vode in hkrati ponovno injicirajo vodo, kjer je
to mogoče. Spodbujati je treba najbolj napredne proizvodne tehnologije in sisteme izkoriščanja termalne
vode. Predvideva vzpostavitev nacionalnega sistema opazovanja za neaktivne vrtine in spremljanje stanja
globokih geotermalnih vodonosnikov. Nalaga spremljanje odvzema termalnih voda in stanje globokih
vodonosnikov ter njihovo upravljanje v čezmejnih vidikih s sosednjimi državami (Avstrija, Madžarska,
Hrvaška). Termalna voda je lahko večnamensko rabljena tudi v kmetijstvu in ponovni rabi vode.118
Zakon o vodah ureja upravljanje morja, celinskih in podzemnih voda ter vodnih in obalnih zemljišč.
Upravljanje z vodami vključuje zaščito vode in odločanje o rabi vode. Raba termalne vode, ki se rabi za
zdraviliško dejavnost in kopališča mora biti uokvirjena s koncesijsko pogodbo med uporabnikom in Vlado RS.
Zdravilne vode so razvrščene po pravilih zdravstvenega sektorja (Ministrstvo za zdravje). Ministrstvo za
zdravje se sklicuje na Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in naravnih zdraviliščih, ki je bil sprejet leta
1965. Zakon določa naravne vire, kot so voda, blato, pesek, plini ali zrak (podnebne razmere), ki vsebujejo
preverjene zdravilne snovi. Naravno zdravilo je treba preverjati in odobriti vsakih pet let po standardih
Ministrstva za zdravje.
Delež neposrednega učinka turizma v slovenskem BDP je po ocenah WTTC v letu 2016 znašal 3,6 % in naj bi
prispeval 3,8 % do leta 2025. Skupni učinki turizma v BDP so bili leta 2016 ocenjeni na 13 %, medtem ko je
bilo evropsko in svetovno povprečje 10 %. V letu 2018 so skupni učinki turizma slovenskemu BDP prispevali
12,3 %. Podobne ocene kažejo, da so turistične dejavnosti v letu 2016 predstavljale 4 % vseh delovnih mest
v Sloveniji, posredne turistične dejavnosti pa skupaj z neposrednimi 13,3 % vseh delovnih mest v Sloveniji.119
Jugovzhodna Slovenija je v zadnjih letih zabeležila porast prihodov in prenočitev turistov. V letu 2017 je
bilo v Sloveniji zabeleženih 4.948.080 prihodov turistov, kar je bilo 28 % več kot leta 2014. V Jugovzhodni
Sloveniji je bilo 152.518 prihodov turistov (3 % od vseh prihodov v Slovenijo in 31 % več kot v letu 2014).
Med turisti je bilo v regiji v letu 2017 82.083 tujih gostov, največ iz Italije (17 %), Nemčije (12 %), Koreje (7
%) in Avstrije (6 %). Istega leta je bilo zabeleženih 469.060 nočitev, kar je bilo 3,7 % vseh nočitev v Sloveniji.

116

MZI 2020a

117

MZI 2020c

118

Kuzman 2018; Cerar 2020; MZI 2020b

119

MGRT 2017
Page 37

Večino prenočitev med tujimi gosti so ustvarili Italijani (19 %), Nemci (9 %), Izraelci (7 %) in Francozi (6
%).120
Prihodki od slovenskih zdravilišč so v letu 2013 znašali 213 milijonov EUR ali 47,7 % vseh prihodkov, ki so jih
ustvarili hoteli v Sloveniji. Struktura prihodkov v zdraviliščih je bila: nastanitev 48 %, hrana in pijača 25 %,
vstopanje v bazene 8 % in zdravstveno varstvo 19 %. Ključni produkti zdravstvenega turizma v Sloveniji so
bili zdravstveni turizem v zdraviliščih, turizem dobrega počutja (Medical wellness), Selfness, termalne
počitnice in Aquafun. Kot edini ponudnik v regiji je te produkte zagotavljajo podjetje Terme Krka, d. o. o.,
ki upravlja z dvema zdraviliščema, ki sta bili v občinah Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. 121
V mnogih primerih so slovenska naravna zdravilišča glavni spodbujevalec razvoja turizma na širšem območju,
v primeru Jugovzhodne Slovenije pa celotne subregije Dolenjska; oba zdravilišča v Dolenjskih Toplicah in
Šmarjeških Toplicah imata 928 ležišč, kar predstavlja 34 % vseh ležišč na Dolenjskem.
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