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oblemi. Turisti in turistične aktivnosti niso enakomerno
razporejeni v prostoru, zaradi česar je degradacija okolja v
ečjih turističnih središčih že dosegla tisto raven, ki zahteva
načrtno poseganje za izboljšanje in za zavarovanje okolja
(grafikon 35,36, Karta Zavarovana območja narave in turizem). Kulturna krajina se spreminja brez upoštevanja njenih
osnovnih
značilnosti, nesmotrno se trošijo naravni viri idr. Na
Ve
Cjo zasićenost prostora in degradacijo okolja, predvsem
turističnih centrov, vpliva predvsem sezonski značaj turističnega prometa. S prerazporeditvijo dopustov preko celega leta
bi bilo mogoče ta problem sicer sorazmerno učinkovito obvla-

dati, vendar pa so zgostitve pogojene z naravnimi razmerami
in časovno ter prostorsko omejenimi možnostimi za nekatere
vrste turističnih aktivnosti ter zaradi tega neizogibne. To še
posebej velja za rabo morske obale poleti in smučišč v zimskem obdobju, pa tudi za turistično rabo atraktivnosti v Triglavskem narodnem parku, npr. Bohinjskega jezera in reke
Soče. Na slednjih, turistično najbolj atraktivnih točkah, ki so
hkrati tudi naravne znamenitosti, pa se turistom pridružuje
tudi zelo veliko število izletnikov ob koncu tedna, kar negativno vpliva tako na okolje kot tudi na turizem.
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Število turistov po vrsti krajev za leti 1988 in 1993
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Aktivnosti za obvladovanje negativnih vplivov turizma na
okolje. Edina možnost ki se ponuja v primerih sezonskih oz.
naravno pogojenih zgostitev je omejevanje števila obiskovalcev. Učinkovit način zmanjševanja števila izletnikov zaradi
varstva okolja je uveden npr. v Bohinju, kjer so namesto
prepovedi dostopa uvedli plačilo parkirnin in vstopnin ter
hkrati uredili ustrezno infrastrukturo. Podobne ukrepe je
uvedlo tudi mesto Piran. Omejevalni ukrepi, ki so v takih
primerih učinkoviti, so delno administrativne, delno pa ekonomske narave (uvedba taks, vstopnin, pa tudi višje cene
gostinskih in drugih storitev).

s storitvami, ki nekritično posnemajo tuje kulturne vzorce
Odgovor na ta izziv je celovit pristop k načrtovnaju rabe
prostora, naravnih in drugih virov ter potencialov. V tem
smislu pomeni korak naprej npr. strateški načrt razvoja
turizma občine Bovec. Opozoriti pa velja, da je takšnih primerov še malo. Občutiti je pomanjkanje prostorskih razvojnih
podlag s kriteriji rabe prostora, naravnih in drugih virov,
skupaj z vsemi omejitvami zaradi varovanja okolja. Takšne
podlage bi omogočale podjetnikom in drugim investitorjem
načrtovanje turističnih aktivnosti in kapacitet z možnostjo
realne ocenitve profitabilnosti projektov.

Nevarnost prevlade kratkoročnega podjetniškega interesa.
Podjetniški interes zasleduje predvsem kratkoročne finančne
učinke in ne sledi sam po sebi načelom smotrnega ravnanja z
naravnimi viri in drugimi vrednotami okolja. Te odločitve
pogosto sovpadajo z lokalnimi, prav tako kratkoročno pogojenimi interesi. Rezultat tega je neprilagojena arhitektura in
interjerji, ki ne ustrezajo značilnostim kulturne krajine, pa tudi

Problematika razvoja turizma na zavarovanih območjih. V
načrtih za zavarovanje posameznih območij, se kot rešitev za
gospodarsko rabo takšnih prostorov omenja turizem. Velikokrat so takšne rešitve sebi nasprotujoče, saj turizem kaj lahko,
sicer zaščiten prostor, degradira. To velja še toliko bolj, ker
hkrati z zaščito prostora ni določena njegova konkretna raba
za različne turistične aktivnosti. Tako še danes ni na območju
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Triglavskega narodnega parka zoninga, iz katerega bi bilo
razvidno, katere turistične in druge aktivnosti se lahko opravljajo na določenih prostorih brez škode za okolje, kakor tudi
ne normativov za rabo posameznih naravnih virov v rekreativne in druge namene.

pogoj za njihovo kompetitivnost. Prav na tej podlagi se snuje
tudi novo označevanje kakovosti osnovnih in dodatnih turističnih storitev, ki izhaja predvsem iz elementov, ki zagotavljajo varovanje okolja tako znotraj gostinskih objektov in
naprav, kot v kraju, kjer ti ležijo.

Problem zagotavljanja identitete. Izgradnja turističnih naselij
m
posameznih nastanitvenih in drugih gostinskih objektov, ki
s
o bili zgrajeni predvsem na podlagi velikega turističnega
Povpraševanja v 70. letih, ni upoštevala, niti po obliki, niti po
vsebini arhitekturnih in drugih kulturnih značilnih krajinskih
elementov. Zato je še posebej danes, ko je potrebno zadovoljiti individualno povpraševanje težko ustvariti atmosfero
Pristnosti in enotnosti ožjega in širšega okolja, v katerem
'urist začasno prebiva. To slabša kakovost osnovnih turističnih storitev, s tem pa tudi njihovo ceno.

2.7. VKLJUČEVANJE OKOUSKE VSEBINE V SEKTORSKE
PROGRAME
Skupna ugotovitev pregleda okoljskih vsebin v nacionalnih
programih (presek stanja julij 1995) in pomembnejših planskih dokumentih Slovenije46 napoveduje relativno ugodno
sliko. Kljub dejstvu, da so okoljske vsebine v večjem delu
dokumentov zastavljene bolj ali manj generalno, pa je v teh
vsebinah razvidna dokaj velika politična in strokovna volja, da
se področje okolja pri planiranju in implementaciji na vseh
področjih življenja in dela upošteva v optimalni meri.

Nadaljnji razvoj turizma in pričakovani vplivi na okolje.
Opredelitev razvojnih ciljev v Resoluciji o strateških ciljih na
Področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom
aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje izhajamo iz predpostavke, da je varovanje okolja vsebinski temelj celotne
Ponudbe, saj prav njegova ohranjenost ustvarja turističnim
Produktom kompetitivno prednost. Glede na naravne vire in
Prostor, na nujnost njihovega varovanja in vzdrževanja ter na
neobhodnost ustvarjanja pogojev tudi za razvoj drugih dejavnosti, bi znašal optimalni turistični promet ok. 6 milijonov
turistov in 12 milijonov prenočitev. Temu ustrezno bi se povečal tudi devizni priliv in bi znašal ok. 3,5 miljarde USD.

Okoljske vsebine v navedenih dokumentih je sicer nekoliko
težje »razbiti« na okoljske teme, kljub temu pa se le-te dajo
razbrati, kar je prikazano v tabeli 74.
46

Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z
energijo, Poročevalec Državnega zbora št. 12 (druga obravnava), 11.4.1995;
Približevanje Evropi - Rast, konkurenčnost in integriranje,
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Ministrstvo za
ekonomske odnose, marec 1995;

Načrtno turizem ne temelji na obsežnih novogradnjah, ampak
na povečanju izrabe že obstoječih zmogljivosti, ki jih je
Potrebno v veliki meri tehnično modernizirati in prilagoditi
'ndividualnemu povpraševanju. Nove prenočitvene kapacitete, ki naj bi jih bilo le ok. 20.000. pa bi morale biti zgrajene
Predvsem v manjših objektih (glej karto Zavarovana območja
narave in turizem).

Strategija razvoja slovenskega kmetijstva; sprejeto na seji
Državnega zbora, 26.5.1993
Program razvoja gozdov v Sloveniji, Poročevalec št. 6 (druga
obravnava), 14.2.1995
Nacionalni raziskovalni program, Ur. list R Slovenije št. 8,
10.2.1995;

Ker izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in pestrosti storitev zahteva izgradnjo in obnovo velikega števila objektov
turistične infrastrukture, so takšne izgradnje oz. obnove začrtane tako, da spoštujejo kakovost prostora, saj je predvidena
celo njegova dodatna zaščita z razglasitvijo novih krajinskih
Parkov. Resolucija o strateških ciljih na področju turizma pa
hkrati opredeljuje tudi nalogo, da se na varovanih območjih
določijo tudi merila za njihovo turistično rabo. Sprejeta pa je
'udi Alpska konvencija, ki ureja posege v alpski prostor z
vi
dika njegovega dodatnega varovanja.

Tehnološka politika Vlade R Slovenije, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, februar 1995;
Plan zdravstvenega varstva R Slovenije - Zdravje v Sloveniji
do leta 2000, Poročevalec št. 15 (druga obravnava), 4.5.1995;
Resolucija o strateških ciljih na področju turizma v R Sloveniji
s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje, Ur. list
7/95, 4.2.1995

Varovanje okolja v procesu načrtovanega razvoja turizma bo
niogoče doseči z ustreznimi načini izdajanja koncesij za rabo
naravnih virov in drugih dobrin. Priporočila komisije Evropske Unije za kakovost v turizmu obravnavajo kakovost v
turizmu celovito, kar pomeni, da je vanjo vključeno celotno
okolje, v katerem se oblikujejo turistični proizvodi, ker je to

Predlog nacionalnega programa izgradnje avtocest v R Sloveniji, Poročevalec št. 32 (tretja obravnava), 6.7.1995;
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, Poročevalec št. 29 (tretja obravnava), 27.6.1995;

5

Okoljske vsebine v okviru okoljskih tem v nacionalnih in drugih programih
ciljnih skupin in področij v Sloveniji
okoljske teme
ciljne skupine
in področja
gospodarstvo
tabela 2
energetika
tabela 1
kmetijstvo
tabela 3
gozdarstvo
tabela 4
industrija
op. a
gradbeništvo
oP- a
promet, AC
tabela 8
promet, železnice
tabela 9
turizem
tabela 7
potrošniki
op. b
odpadki,
op. c
pitna voda
op. c
odpad, voda
op. c
zdravstvo
tabela 6
znanost
tabela 5

klimatske
spremembe
in kvaliteta
zraka

gospod,
vodami

DA

DA

DA

z

gospod,
odpadki

z

odpravljanje
motenj

DA

varstvo
narave
in
biološka
raznovrstn
ost
DA

DA

DA

D

DA

NE

DA

D

DA

NE

DA

DA

D

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

NE

NE

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

mop

DA

DA

DA

NE

DA

raziskave

raziskave

raziskave

raziskave

raziskave

DA

vsebuje: DA, vsebuje delno: D, ne vsebuje: NE
opomba a) nacionalna programa za industrijo in gradbeništvo sta v pripravi (ločeno), in bosta predvidoma pripravljena v osnutku do
konca leta 1995:
opomba b) ciljna skupina potrošniki tangira predvsem trgovino v smislu aktivnosti za zmanjševanje količine embalažnih odpadkov,
opomba c) navedene ciljne skupine zajemajo vsebino dokumentov Ministrstva za okolje in prostor, ki so v pripravi, in bodo predvidorn1
pripravljeni do konca leta 1995,
* S pojmom okoljske teme razumemo tista osnovna področja, ki zaokrožujejo temeljne okoljske probleme v Sloveniji, in ki jih je
potrebno celovito in prioritetno razreševati.
** Ciljne skupine so tiste enote, kjer okoijski problemi (v najširšem smislu, glej Zakon o VO, člen 5, pojmi) nastajajo, oz ki so
odgovorne, da okoljske probleme razrešujejo in odpravljajo preko različnih okoljskih instrumentov in ukrepov.
Vir: nacionalni programi, resolucije, strategije in drugi planski dokumenti Državnega zbora, Vlade in
ministrstev Republike Slovenije po letu 1990, pregled po stanju julij 1995

Okoljske vsebine pregledanih nacionalnih programov in drugih planskih dokumentov so zajete v dokaj spodbudnem
obsegu, čeprav v posameznih delih morda v nekoliko splošnih dikcijah.
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V navedenih dokumentih so relativno dobro zastavljeni pred
vsem cilji in usmeritve, nekoliko manj instrumenti in ukrepv1
časovni okvir aktivnosti je podan le redko, prav tako ni posta
Ijenih akteriev oz. nosilcev aktivnosti, ali pa so ti vsebova"

zelo generalno. V posameznih dokumentih pa opisana slika
tudi odstopa od skupne ugotovitve.

NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST V R SLOVENIJI IN OKOLJE

ENERGETIKA in okolje

Čeprav je navedeni dokument bolj tehnično grafične vsebine,
pa zajema okoljske in prostorske vsebine v krajših dikcijah
med cilji in usmeritvami, nekoliko več pa med instrumenti in
ukrepi. Dokument je v glavnem naravnan na izvajanje avtocestnega programa do leta 1999, zato drugih časovnih okvirjev praktično ni.

Dokument je skrbno in natančno pripravljen in zajema vrsto
skupnih in zelo pomembnih okoljskih vsebin. Razvidni so
°koljski cilji in usmeritve, podani so instrumenti in ukrepi,
naveden je časovni okvir aktivnosti in akterji.
STRATEGIJA gospodarskega razvoja in okolje

NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN OKOLJE

2 okoljskimi vsebinami zajeten dokument, ki tangira večino,
'udi za okolje relevantnih področij. Vsebina dokumenta
zajema več področij, ki so del posameznih nacionalnih programov. Dokument opredeljuje vrsto ciljev in usmeritev, ki
Posegajo na področje okolja, vključno z nanje »naslonjenimi«
instrumenti in ukrepi. Za okoljske vsebine je časoven okvir
aktivnosti podan skromneje, akterji oz. nosilci aktivnosti pa
eksplicitno sploh niso navedeni.

Prav tako bolj tehničen (kratek) dokument, podobno kot avtocestni, ki pa zajema nekatere okoljske vsebine, predvsem med
cilji in usmeritvami. Manj je instrumentov in ukrepov, časovna
dimenzija pa obsega samo en mejnik, ki pravi, da se nacionalni program vsebinsko zaključi z izgradnjo oz. dokončanjem objektov, ki so sestavni del programa. Akterji niso podani.

STRATEGIJA razvoja slovenskega kmetijstva in
okolje

Večina dokumentov je v drugi in tretji fazi obravnave v Državnem zboru Republike Slovenije, zato večjih sprememb v
dokončno sprejetih dokumentih ni pričakovati.

Dokument je iz leta 1993. Med cilji razvoja kmetijstva so
okoljski cilji dokaj generalizirani, nekoliko več je zajetih
instrumentov in ukrepov z okoljsko vsebino; časovnega
okvirja aktivnosti in akterjev pa eksplicitno za okoljske vsebine v dokumentu ni.

Nacionalni programi in drugi planski dokumenti Slovenije
kažejo spodbudno raven politične in strokovne volje pri zajemanju okoljskih vsebin, tako ciljev in usmeritev kot instrumentov in ukrepov, saj opredeljujejo okolje kot pomemben
element razvoja. Implementacija programov in drugih planskih dokumentov pa bo pokazala, ali je zapisano dovolj trdno,
da bomo zastavljene cilje tudi uresničili.

RAZVOJ GOZDOV IN OKOLJE V SLOVENIJI
Dokument je novejšega datuma (februar 1995) in je v fazi
druge obravnave v Državnem zboru. Dokument vsebuje vrsto
zastavljenih ciljev in usmeritev z okoljsko vsebino, nekoliko
nianj je instrumentov in ukrepov za njihovo implementacijo.
2al manjka časovni okvir aktivnosti in akterji, kar bi bilo
Potrebno v fazi sprejemanja dokumenta še dopolniti.

3. ODZIVI NA PROBLEME
3.1. ZAKONODAJA
3.1.1. ZAKONODAJNA UREDITEV VARSTVA OKOLJA 1990

nacionalni raziskovalni program in tehnološka
POLITIKA VLADE R SLOVENIJE TER OKOLJE

V Republiki Sloveniji so leta 1990 v zvezi z varstvom okolja
veljali naslednji zakoni: zakon o varstvu zraka (1975), zakon o
vodah (1981), zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju (1976) in zakon o ravnanju z odpadki (1978)
in zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (1981). Ti
zakoni so skupaj s podzakonskimi predpisi urejali posamezna
področja varovanja okolja. Normativno je bilo urejeno tudi
varstvo pred ionizirajočimi sevanji pri uporabi jedrske energije ter ukrepi za varnost jedrskih objektov in naprav. Varstvo
tal in ravnanje z nevarnimi snovmi sta bila urejena le delno.
Leta 1990 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju in uporabi
sredstev za varstvo okolja, ki je bil namenjen zbiranju in
razporejanju finančnih sredstev za nekatere programe sanacije okolja. Varstvo okolja je bilo vključeno tudi v druge dele
pravnega reda Republike Slovenije. Pri tem kaže posebej
omeniti zakon o urejanju prostora (1984), zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (1984), predvsem z določili
o smotrni rabi in ohranjanju naravnih in ustvarjenih vrednot
okolja. Poleg zakonodaje s področja javnega prava je bilo
varstvo okolja urejeno tudi v predpisih s področja civilnega in
stvarnega prava (zakon o obligacijskih razmerjih, 1978, zakon
o temeljih lastninskopravnih razmerjih, 1980), kazenskega
prava (kazenski zakon, 1977) in mednarodnega prava (številne multilateralne in bilateralne mednarodnopravne
pogodbe in konvencije).

Dokumenta zajemata okoljske vsebine (podobno kot ostale
vsebine), oz. okoljsko dimenzijo posameznih področij med
cilje in usmeritve raziskav in tehnološke politike Slovenije.
Tudi v instrumentih in ukrepih se zrcali nekaj okoljskih vsebin, medtem ko časovnega okvirja aktivnosti in akterjev na
okoljskih vsebinah eksplicitno ni. Opredelitev okolja med
raziskovalne vsebine je dobra osnova za pripravo okoljskih
raziskav in dokumentov v prihodnje. Na področju znanosti in
raziskovanja obstaja še nekaj planskih dokumentov (nižjega
ranga), ki pa v pričujočem pregledu niso zajeti.
ZDRAVJE V SLOVENIJI DO LETA 2000 IN OKOLJE
Dokaj obsežen, in za področje zdravstvene dejavnosti zelo
natančen ter kvaliteten dokument, se okoljskih vsebin dotika
bolj z generalnimi dikcijami, kar lahko po eni strani pomeni
upoštevanje okoljskih vsebin v zelo širokem spektru, in to je
d
obro; po drugi strani pa je pomanjkanje jasnih ciljev in
Usmeritev ter določnih instrumentov in aktivnosti lahko ovira
za skupen nastop resorjev zdravstva in okolja v povezavi z
ostalimi tangirajočimi dejavnostmi. Takšen pristop ne daje
lasnega doseganja temeljnih skupnih ciljev. Čeprav že sam
"aslov kaže časovno dimenzijo do leta 2000, pa so seveda
številne vsebine dolgoročnejše in tudi v kvaliteti in kvantiteti
Postopne.

V pravnem redu SFRJ je varstvo okolja skoraj v celoti sodilo v
pristojnost republik in občin. Zaradi tega je pravni red na
področju varstva okolja v Sloveniji sestavljala še množica
predpisov občin kot družbenopolitičnih skupnosti, ki so na
podlagi ustave iz leta 1974 in veljavnih zakonov precej samostojno urejale problematiko varstva okolja na svojem
območju. Ocenjujemo, da je pravni red v zvezi z varstvom
okolja sestavljalo več kot 300 normativnih aktov.

t

urizem in okolje

Dokument je resolucija o strateških ciljih na področju turizma
Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje. Med razvojnimi priložnostmi in cilji je okoljska vsebina le
9eneralno
podana v krajšem odstavku. Nekaj več je okoljskih
v
sebin med temeljnimi elementi razvoja turizma. Program
ukrepov za izvajanje resolucije pogosto navaja okoljske vsebine, skupaj s časovnim okvirjem aktivnosti in nosilci.
v

Pravni sistem na področju varstva okolja je bil urejen sektorsko, imel pa je naslednje skupne značilnosti:
7
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• temeljil je na sistemu samoupravnega sporazumevanja in
družbenega dogovarjanja ter na družbeni lastnini in pretežno
planski ekonomiji,
• upravne, načrtovalske in nadzorne funkcije so bile razdeljene med republiko in občine, na nivoju republike pa med
vrsto resornih organov, pri čemer organ, odgovoren za okolje,
ni imel skoraj nobenih pristojnosti,
• glede ekoloških standardov in normativov ter drugih
sodobnih mehanizmov varstva okolja je bil, razen izjem,
zastarel in nepopolen,
• ni vseboval instrumenov, ki varstvu okolja dajejo ustrezno
mesto v procesih odločanja, pri načrtovanju razvojne politike
(soglasja, dovoljenja itd.),
• vrsta določb posameznih zakonov je prenehala veljati s 1.
1. 1990, ko so bile na podlagi amandmajev k slovenski ustavi
ukinjene samoupravne interesne skupnosti.

• vgraditev instrumentov in mehanizmov varstvo okolja v
druga pravna področja, bodisi javnopravna (javne finance,
državna uprava, lokalna samouprava, standardizacija itd.),
bodisi civilnopravna (zakon o obligacijskih razmerjih, zakon o
stvarnih pravicah, zakon o zavarovalnicah itd.), bodisi kazenskopravna (kazenski zakonik, zakon o prekrških itd.).
V sklopu zakonodajne reforme poteka tudi nenehno usklajevanje in s tem harmonizacija pravnega reda na področju
varstva okolja s pravnim redom Evropske unije, kar je eden od
bistvenih pogojev za polnopravno članstvo Republike Slovenije v uniji.
3.1.3. BISTVENE SPREMEMBE ZAKONODAJNE UREDITVE
VARSTVA OKOLJA 1991-1995
Ustava Republike Slovenije vsebuje ustavnopravna izhodišča za normativno ureditev varstva okolja v Republiki Sloveniji in sicer:
• država skrbi za ohranjanje naravnega bogastva,
• pridobivanje in uživanje lastnine morata zagotavljati tudi
njeno ekološko funkcijo,
• gospodarska dejavnost se ne sme opravljati v nasprotju z
javno koristjo,
• vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, za katerega skrbi država,
• zakon določi pogoje in obseg škode, ki jo je dolžan poravnati povzročitelj škode v okolju,
• vsakdo je dolžan varovati naravne znamenitosti,
• država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne
dediščine.

3.1.2. IZHODIŠČA ZA ZAKONODAJNE SPREMEMBE NA
PODROČJU VARSTVA OKOLJA
Sprememba političnega in gospodarskega sistema ter osamosvojitev Republike Slovenije, kar vse ima svoj pravni temelj
v novi ustavi iz leta 1991, odločitev Slovenije za postopno
približevanje Evropski uniji ter neskladnost celotnega pravnega reda in tistega njegovega dela, ki se nanaša na varstvo
okolja s pravnim redom zahodnih demokracij, je narekovalo
odločitev za zakonodajno reformo tudi na področju varstva
okolja.
Pomembne za takšno odločitev so tudi ustrezne določbe
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1-6/91-1) o
prevzemu in prenosu pravnega reda, nalog in institucij SFRJ
na RS, predvsem njegov 4. člen, in 1. člen Ustavnega zakona
za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 33/91), ki
je določal, da je treba določbe predpisov, ki niso v skladu z
ustavo, z njo uskladiti najkasneje do 31. 12. 1993.

3.1.3.1. Okoljevarstveni predpisi
Zakon o varstvu okolja
Na novi ustavni podlagi je junija 1993 Državni zbor sprejel
ZVO (Zakon o varstvu okolja, Ur. I. RS št. 32/93). Ta zakon je
nadomestil in v celoti razveljavil zakone, ki so urejali varstvo'
zraka, ravnanje z odpadki, zagotavljanje in uporabo sredstev
za varstvo okolja, razen nekaterih določb pa tudi zakon o
varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju. Zakon
vsebuje splošne določbe in temeljna načela varovanja okolja
in izkoriščanja naravnih dobrin. V državno last so bile po
samem zakonu prevedene nekatere vrste naravnih dobrin, ki
so bile prej v družbeni lasti. Zakon ureja nekatere skupne
instrumente in mehanizme varovanja okolja, predvsem pa
mejne vrednosti emisij in imisij, koncesije, pravila ravnanja,
monitoring, informacijski sistem, financiranje, nekatere institucije in inšpekcijo. Zakon določa pristojnosti Vlade in ministrstev na področju varstva okolja in razmejuje pristojnosti
države in lokalne skupnosti.

Za vsebinski pristop pri zakonodajni reformi je, poleg ustave
Republike Slovenije, pravnega reda Evropske unije in primerljivih držav kontinentalnega dela Evrope, pomembna cela
vrsta mednarodnih dokumentov, ki temeljijo na spoznanju, da
je varstvo okolja povezano predvsem z zagotavljanjem okolje
ohranjujočega tipa razvoja, ki ga določajo varstvo in smotrno
izkoriščanje naravnih bogastev ter minimalizacija količinskega in kakovostnega obremenjevanja naravnega okolja.
Med temi dokumenti naj omenimo le Deklaracijo o okolju in
razvoju, sprejeto na konferenci Organizacije združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru, ki jo je
sprejela tudi republika Slovenija.
Zaradi takšnega koncepta je postalo klasično varstvo okolja
pred onesnaževanjem preozek okvir, ki ga je bilo treba razširiti z varovanjem naravnih dobrin in zavarovanjem najpomembnejših delov narave in ohranjanjem krajine. Temu spoznanju sledi tudi strukturna sprememba področja, ki ga
pokriva ministrstvo za okolje in prostor, saj vključuje pristojnost za nekatere naravne dobrine (voda, flora, favna) in za
zavarovanje določenih delov narave. Seveda pa je oziroma bo
tudi pri zakonodajnem urejanju varstva in izkoriščanja drugih
naravnih dobrin uveljavljen predvsem koncept trajnostnega
razvoja.

Na podlagi zakona o varstvu okolja so bili sprejeti naslednji
predpisi:
1. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur. I. RS št. 73/94)
2. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. I. RS št. 73/94)
3. Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. I. RS št.
73/94)
4. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri
sosežigu odpadkov (Ur. I. RS št. 73/94)
5. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav pri pridobivanju
aluminija (Ur. I. RS št. 73/94)
6. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za prizvodnjo
keramike in opečnih izdelkov (Ur. I. RS št. 73/94)
7. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje
cementa (Ur. I. RS št. 73/94)
8. Uredba o emisijah snovi v zrak iz naprav za izdelavo sive
litine, ferozlitin in jekla (Ur. I. RS št. 73/94)
9. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z
notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin (Ur. I.
RS št. 73/94)
10. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje
(Ur. I. RS št. 73/94)
11. Uredba o emisiji snovi v zrak iz lakirnic (Ur. I. RS št. 73/94)

Struktura in formalni pristop k zakonodajni reformi izhajata iz
dejstva, da je treba za celovito in učinkovito varstvo okolja s
pravnimi normami urediti vsa tista razmerja v družbi, ki imajo
neposreden ali posreden vpliv na okolje oziroma njegove
dele. Zato omenjena reforma zajema:
• sprejem okoljevarstvenih predpisov, ki urejajo odnos do
okolja neposredno,
• sprejem predpisov s področja naravnih dobrin, ki bodo
urejali varstvo in smotrno izkoriščanje teh dobrin kot ekosistemov,
• uveljavljanje okoljevarstvenega pristopa v predpisih s
področja poseganja v prostor in gradenj ter predpisih s
področja tistih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki
posredno ali neposredno vplivajo na okolje.
poročevalec, št. 6/1
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12. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in
predelavo lesnih tvoriv (Ur. I. RS št. 73/94)
13. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje
svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin (Ur. I. RS št.
73/94)
14. Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla,
svinca in benzena (Ur. I. RS št. 8/95)
15. Odredba o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja (Ur. I. RS št. 27/94)
16. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi prodaje in
uvoza vozil brez katalizatorja (Ur. I. RS št. 43/94)
17. Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. I.
RS št. 45/95)
18. Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa
(Ur. I. RS št. 45/95)
19. Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur. I. RS št. 41/95)
20. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto
1995 (Ur. I. RS št. 45/95)
21. Odredba o ravnanju z infektivnimi odpadki, ki nastajajo pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti (Ur. I. RS št. 57/94)
22. Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Ur. I. RS št. 38//94)
23. Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur.
I. RS št. 16/95)
24. Uredba o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili v
naravnem okolju (Ur. I. RS št. 28 /95)
25. Odlok o ustanovitvi in imenovanju Sveta za varstvo okolja
(Ur. I. RS Št..66/93)
26. Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije
(Ur. I. RS Št. 51/94)
27. Uredba o začasni omejitvi porabe vode iz vodotokov (Ur. I.
RS št. 50/93)
28. Uredba o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. I RS št. 21/94)
29. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske
pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica (Ur. I. RS št. 62/94,
71/94)
30. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske
pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah (Ur. I. RS št. 62/
94, 71/94)
31. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebušice za
vzrejo salmonidnih vrst rib (Ur. I RS št. 66/94, 71/94 in 26/95)
32. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice,
Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople,
Rajhenbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Ur. I.
RS št. 66/94, 71/94)
33. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače,
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za
proizvodnjo električne energije (Ur. I. RS št. 9/95, 26/95)
34. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev
graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca,
Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (UL. RS. št. 37/95).
35. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajliško grapo, Plaščak, Mislinja, Pleščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Petrovka
ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (UL. RS. št. 64/95).
.
36. Uredba za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v RS za
oskrbo s pitno vodo (UL. RS. št. 64/95).

Za ponovno prvo branje v Državnem zboru je pripravljen
zakon o jamah, ki ureja področje kraških jam v Sloveniji, jih
opredeljuje kot državno lastnino, jih razvršča v različne kategorije, določa varstvene režime ter pogoje obiskovanja in
upravljanja z jamami.
Predpisi, ki urejajo varstvo, rabo, izkoriščanje in upravljanje
naravnih dobrin
Od zakonov, ki na podlagi 70. člena Ustave RS urejajo pogoje,
pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva, je bil
sprejet le zakon o gozdovih (Ur.' I. RS št. 30/93), ki ob upoštevanju načel in institutov zakona o varstvu okolja ureja varstvo
in izkoriščanje gozdov in gozdnega prostora kot ekosistema,
na takšen način, da bo zagotovljena tudi njegova ekološka
funkcija.
Na podlagi zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine je
bila sprejeta Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
(Ur. I. RS, št. 57/93 in 61/93), ki opredeljuje ogrožene živalske
in rastlinske vrste in določa varstvene režime v zvezi z njimi
ter Odredba o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za
naravno znamenitost (Ur. I. RS, št. 69/94).
Zakoni o varstvu, rabi, izkoriščanju in upravljanju drugih
naravnih dobrin še niso novelirani, tako da veljajo še stari
predpisi, večinoma iz osemdesetih let. V teku je intenzivna
priprava novih zakonov in sicer zakon o vodah, zakon o
mineralnih surovinah, zakon o ribah oziroma ribištvu, zakon o
lovu, zakon o naravnih vrednotah (naravni dediščini). Izhodišča in splošne pogoje za varstvo in izkoriščanje naravnih
dobrin in bogastev je določil zakon o varstvu okolja, v omenjenih zakonih in v iz njih izhajajočih predpisih pa je potrebna
podrobnejša ureditev teh vprašanj. Pri tem morajo zakoni o
vodah, gozdovih, obdelovalnih zemljiščih in nerodovitnem
svetu izhajati predvsem iz koncepta varovanja štirih najboj
izrazitih in kompleksnih vrst ekosistemov na območju Slovenije, pa tudi ostali zakoni o naravnih dobrinah bodo pri
določanju pogojev rabe in izkoriščanja teh dobrin izhajali iz
temeljnih načel zakona o varstvu okolja. Sprejem okoljevarstveno naravnanih zakoijov o naravnih dobrinah bo bistveno
zaokrožil zakonodajno reformo na področju varstva okolja.
Predpisi na področju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti
Z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS
št. 55/92, 31/93) je določeno, da se del sredstev, ki jih pridobi
Sklad za razvoj v postopkih lastninskega preoblikovanja
podjetij v skladu s posebnim zakonom uporabi za ekološke
investicije in sicer v okviru Ekološko razvojnega sklada.
Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. I. RS št.24/93), ki kot podzakonski predpis zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij predpisuje način vrednotenja družbenega kapitala v postopku lastninjenja, ureja opredelitev ekološkega bremena v otvoritvenih bilancah podjetij,
tako da lahko v dolgoročnih rezervacijah upoštevajo tudi
sredstva za odstranjevanje nevarnih odpadkov in za ekološko
sanacijo. Za ta sredstva se zniža vrednost družbenega kapitala, ki se lastnini, vendar pa morajo podjetja ta sredstva v
določenem času porabiti za odstranitev odpadkov in za ekološko sanacijo.
Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK
(Ur. I. RS št.75/94) ureja zbiranje sredstev za varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih
odpadkov iz NEK ter varno razgradnjo same jedrske elektrarne.

Do izdaje novih podzakonskih predpisov sestavljajo pravni
red na področju varstva okolja tudi vsi podzakonski predpisi,
izdani na podlagi omenjenih razveljavljenih zakonov, tako
republiški kot občinski.

Na področju urejanja prostora in gradnje objektov velja še
stara zakonodaja z nekaterimi spremembami in dopolnitvami,
ki vsebuje določene okoljevarstvene dimenzije.

Za drugo branje v Državnem, zboru je pripravljen zakon o
Škocjanskih |amah, ki ureja Škocjanske jame in del območja
okrog njih kot regijski park, določa varstvene režime in način
upravljanja s parkom.

Okoljevarstveni pristop je uveljavljen tudi v zakonih, ki urejajo
nekatera druga področja, tako npr. v Zakonu o zdravstvenem
varstvu rastlin (1994), v Zakonu o veterinarstvu (1994) in v
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Zakonu o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski
vrh (1992) glede varovanja določenih naravnih dobrin in v
Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
glede razmerja med naravno in kulturno dediščino (1994) itd.
3.1.3.2. Predpisi na področju upravnega, civilnega in kazenskega prava

kaznivih dejanjih zoper splošno varnost ljudi in premoženja*'
v poglavju o kaznivih dejanjih zoper premoženje.
Na področju obligacijskega in stvarnega prava sta v velja"
oba stara zakona in sicer Zakon o obligacijskih razmerji*
(1978) in Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerji'
(1980), ki vsebujeta tudi nekatere določbe v zvezi z varstvo"
«, okolja.

Zakonodaja na področju državne ureditve in javnih financ

Sistemski vidik

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I.
RS št. 71/94) je opredelil področje, za katerega je pristojno
ministrstvo za okolje in prostor. Iz ministrstva za kulturo je
prenesel v ministrstvo za okolje in prostor področje varstva
narave oziroma njenih najvrednejših delov (naravnih vrednot
in dediščine). V okviru Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor je vzpostavjena tudi inšpekcija za varstvo
okolja, ki opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva, določene z zakonom o varstvu okolja.

Pri planiranju in projektiranju posegov v prostor veljajo dole
čila prostorske
in graditvene zakonodaje" ter Zakona o val'
stvu okolja48.
Prostorska zakonodaja sistemsko dobro pokriva varovalo®
komponento prostorskega planiranja, manj pa so uspem
inštrumenti za kontrolo upoštevanja normativnih določil
inštrumenti za njih udejanjanje.
Zakon o varstvu okolja postopkovno ni usklajen z veljavne
prostorsko zakonodajo. Postopki, ki jih uvajajo določil*
Zakona o varstvu okolja, se v nekaterih elementih podvajajo i"
so rešeni na drugačen način. Tako so iz strokovnega i"
upravnega vidika problematična določila v zvezi s priprav«
študije ranljivosti okolja vnaprej za vso Slovenijo na podlag1
ekosistemske členitve, regeneracijske in nevtralizacijske spe
sobnosti okolja ter še sprejemljivega obsega obremenitve.

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 72/93 in 57/94) in
Zakon o financiranju občin (Ur. I. RS, št. 80/94) med drugimi
določata tudi naloge občin na področju varstva okolja in
način ter vire njihovega financiranja.
Tudi na področju javnih financ je bil uveljavljen okoljevarstveni pristop, predvsem na področju davkov, npr. v Zakonu o
prometnem zakonu (1992), v Zakonu o dohodnini (1993), v
Zakonu o davku od dobička pravnih oseb (1993) in v Carinskem zakonu (1995). V zakonih za izvrševanje proračuna in o
proračunu RS za posamezna leta so sestavni del postavke, ki
se nanašajo na varstvo okolja.

Postopki planiranja in projektiranja posegov v prostor s«
izvajajo po veljavni prostorski zakonodaji. Po Zakonu o va<stvu okolja se izvajajo samo postopki, ki so opredeljeni'
predhodnih določbah. Tako se pri planiranju in projektiranj"
posegov v okolje kot študija ranljivosti okolja in stopnja varovanja okolja šteje kartografska dokumentacija prostorski"
sestavin dolgoročnih planov občin in se jo kot obvezno izhodišče uporablja pri pripravi planskih dokumentov. Določb *
zvezi z pripravo študije ranljivosti okolja po 51. členu, določanjem stopnje varovanja okolja, pripravo študije za celovit"
presojo vplivov na okolje in v zvezi z presojo vplivov na okolj®
se še ne izvaja, ker še ni podzakonskih aktov.

Zakonodaja na področju javnega prava
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS št. 32/93)
določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, s
katerimi država ali lokalna skupnost v javnem interesu trajno
in nemoteno zagotavlja javne dobrine, povezane z zadovoljevanjem javnih potreb, ki jih ni mogoče zagotavljati na trgu torej tudi oblike izvajanja javnih služb varstva okolja.

Pri načrtovanju avtocest se izvaja postopek,
opredeljen v
49
dopolnitvah Zakona o urejanju naselij . V tem postopku s«
smiselno upošteva tudi nekatera določila Zakona o varstvu
okolja, ki sicer še niso operativna.

Zakon o standardizaciji (Ur. I. RS št. 1/95) je podlaga za
izdajanje tehničnih predpisov v zvezi z varstvom okolja za
proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in proizvodne
postopke, katerih spoštovanje je obvezno, ter podlaga za
standarde kot dokumente o okoljevarstvenih značilnostih
proizvodov in storitev, katerih uporaba pa ni obvezna. V zvezi
z varstvom okolja je ravno tako pomembno, da zakon določa
postopke za akreditiranje oseb, ki so usposobljene za opravljanje določene dejavnosti.

Posledica upoštevanja določb prostorske in okoljske zakonodaje bo (po uveljavitvi podzakonskih aktov), da postopek
prostorskega planiranja ne bo najbolj racionalen, niti z vidika
upravnega in strokovnega dela, niti z vidika časovne usklaje*
nosti in hitrosti izvedbe postopkov.

Odredba o homologaciji vozil (Ur. I. RS št. 14/93) določa
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati cestna motorna vozila in
njihovi priklopniki in postopek preverjanja ustreznosti vozil
glede na veljavne tehnične predpise. Med temi tehničnimi
predpisi je vrsta takšnih, ki se nanašajo na homologiranje
vozil glede njihovih okoljevarstvenih lastnosti; nekateri od teh
so še prevzeti iz bivše SFRJ, nekateri pa so že novelirani in
usklajeni z najnovejšimi pravilniki Evropske komisije Združenih narodov za Evropo (ECE) - med njimi Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih
plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (Ur. I. RS št. 35/
94 in 43/94).

V pripravi je Zakon o urejanju prostora in graditvi.
3.2. INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA OKOUA
Informacijski sistem varstva okolja omogoča s pomočjo več
povezenih informatiziranih zbirk podatkov, tehnike in metod
ter ustrezne ekipe (producenti zbirk in analitiki - uporabniki)1
podporo konkretnih odločitev, spremljavo ciljev in vsebif
okoljevarstvenih zakonov, ter podporo drugih - tudi anticip1'
ranih nalog (analize, testiranja in modeliranja novih mednarodnih ter domačih obveznosti).
S sprejetjem Zakona o varstvu okolja so v 73. členu dan«1
možnosti in obveznosti, da se vzpostavi informacijski sisten

Zakonodaja na področju civilnega in kazenskega prava
Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 63/94)
vsebuje posebno poglavje, namenjeno kaznivim dejanjem
zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ki obravnava čezmerno onesnaženje ali razvrednotenje okolja, čezmerno rabo
in izkoriščanje naravnih dobrin, popolno poškodbo ali uničenje okolja, vnašanje nevarnih snovi v državo ter protipravno
odlaganje nevarnih snovi, onesnaženje pitne vode, uničevanje gozdov in še nekatera kazniva dejanja. Poleg tega se na
varstvo okolja nanašajo tudi nekatere določbe v poglavju o
poročevalec, št. 6/1

47 Zakon o urejanju prostora (Ur. I. SRS 18/84), Zakon o urejanju našel'!
in drugih posegov v prostor (Ur. I. SRS 18/84), Zakon o gradit"
objektov, Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnei"
obdobju (48/90), s spremembami in dopolnitvami ter podzakonski akti48
48

Zakon o varstvu okolja (32/93), 51.-54. člen

Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov <
prostor (71/93)
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varstva okolja na ravni države. Tvorijo ga različni informacijski sistemi in podsistemi posameznih ministrstev, katere sami
tudi vodijo in vzdržujejo. Za zagotovitev enotnosti in kompatibilnosti informacijskega sistema varstva okolja je njegovo
celokupno vodenje v pristojnosti enega ministrstva (MOP),
strukturo, skupne osnove in vrste ter stopnje agregiranosti
podatkov pa predpiše Vlada. Na informacijski sistem varstva
okolja se nanašajo tudi nekateri drugi členi ZVO, predvsem:
67. do 72. člen, ki se nanašajo na monitoring stanja okolja, 75.
do 76. člen o poročilu o stanju okolja,
48. člen o nacionalnem programu varstva okolja, 14. člen o
javnosti podatkov.
Pravne osnove ima tudi v:

varstva okolja je zahtevna naloga, ki zahteva medsektorsko in
interdisciplinarno sodelovanje ter se kaže kot bodoča prioritetna naloga. Ključni elementi tega delo so (povzeto po predlogu PA Consulting Group):
- identificiranje informacijskih področij
- usklajen predlog o naboru informacij, ki jih je potrebno
zbirati
- identificirati meritve, postopke, tehnike in metodologije
- definirati prenos podatkov, zajem in shranjevanje
- informacijske analize
- ključni porabniki informacij
- definiranje dostopa do informacij

• nekaterih drugih temeljnih zakonih:
Zakon o upravi
Zakon o delovnem področju in organiziranosti ministrstev
Zakon o proračunu
Zakon o varstvu osebnih podakov
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
Zakon o državni statistiki
Zakon o standardizaciji
Zakon o gospodarskih javnih službah
• sprejetih mednarodnih konvencijah
• ter za potrebe različnih nacionalnih programov in strategij

Geografski informacijski sistemi na področju okolja
Za učinkovito upravljanje prostora in okolja, njuno zaščito in
presojo vplivov izvedenih ali predvidenih posegov, država in
lokalne skupnosti potrebujejo take podatkove baze, ki so
posredno ali neposredno povezljive na fizični prostor, kar
pomeni, da so geoorientirane (geolocirane). Potrebno je tudi
zagotoviti možnosti obdelave (uporabe) takih podatkov in
podatkovnih baz z modernimi, računalniško podprtimi metodami.
Pri informacijskih sistemih, v katerih se združujejo geolocirani podatki in omogočajo učinkovite prostorske operacije
(analize, modeliranje, ugotavljanje dejstev in trendov), se ne
moremo izogniti geografskim informacijskim sistemom. Ti
sistemi, poleg naštetega, združujejo še moderno tehnologijo
za zajem, obdelavo in izkazovanje, ter, kar je najpomembneje,
tudi producente in uporabnike takih podatkov.

Osnovni pristopi in strategije
Kvalitetne okoljske informacije so neizogibno potrebne za
učinkovito in po potrebi hitro okoljsko odločanje na državni in
lokalni ravni, za potrebe mednarodnega sodelovanja, v podporo pri okoljevarstveni orientiranosti izvajanja družbeno-gospodarskih dejavnosti ter ne nazadnje za pripravo poročila o stanju okolja, ki je podlaga za nacionalni program VO in
bo letno spremljal okoljevarstveno učinkovitost države. Strateški, taktični in operativni cilji, iz njih predpostavljene in
izpeljane funkcije ter ukrepi na področju varovanja in razvoja
okolja v dravi, predpostavljajo in zahtevajo ustrezne meritve,
faktografska izkazovanja pojavov in dogodkov, ki so:
a) neposredno pomembni za določanje statusa in varovanja
konkretnih sestavin okolja (monitoringi imisij in emisij; okoIjevarstvene, zemljiške in podobne evidence, okolju neprijazni
vplivi, stanje naravnih virov, ipd.) in
b) posredno povezani s problematiko varovanja in razvoja
okolja, in jih merijo, določajo ter večnamensko izkazujejo
drugi organi in institucije (socialna politika, promet, zdravstvo, gospodarstvo, zemljiška politika, davčna politika, proračun, ipd.).
Temu ustrezno je treba izgraditi take horizontalno povezane
modele in zbirke podatkov, ki bodo tudi vertikalno povezljive,
kot je to določeno v tretjem odstavku 1. člena zakona o
delovnem področju in organiziranosti ministrstev.
To določilo je ena od osnov za izgradnjo zbirk podatkov
Informacijskega sistema varstva okolja, njihovo povezanost z
zbirkami podatkov drugih organov v Republiki ter ustrezno
mednarodno primerljivost in povezljivost s pomočjo vertikalnega posploševanje evidenc v nacionalni program statističnih
raziskovanj.

Uvajanje geografskih informacijskih sistemov mora zagotavljati uporabo podatkov tako za mednarodni, državni in lokalni
nivo. Zagotovljena mora biti njih povezljivost po vertikalnem
nivoju (različne ločljivosti sistemov), morajo pa biti povezljivi
tudi v horizontalnih nivojih in seveda medresorsko usklajeni
(vsebinska povezljivost). Pokrivati morajo glavne vsebine tako
v podatkovnerfl smislu, kot pri načinih uporabe. Zagotoviti
moramo podatke o osnovni geometriji prostora, upravni delitvi, lastninsko-pravnih odnosih, ter omogočati modeliranje in
izkazovanje različnih ekonomskih in socialnih stanj in pojavov.
Tako podatkovne baze kot posamezni sistemi (po vertikalnih
nivojih, vsebini in prostorski ločljivosti) se lahko povezujejo in
izmenjujejo preko sistema nacionalne geoinformacijske infra» strukture.
Tekoča ravnanja, način dela, skupne osnove
Treba je začeti z nekaterimi nalogami tudi takoj in sproti,
četudi niso vse študije končane.
Nekatere aktivnosti na tem področju so se že začele, kot npr.
usklajevanje podatkovnih baz in potreb MOP s statističnimi
podatkovnimi bazami na področju odpadkov in voda, popis
stanja baz, ki vsebujejo podatke za varstvo okolja ter formiranje nekaterih posamičnih informacijskih sistemov v okviru
MOP (informacijski sistem na področju komunale, vodni
informacijski sistem), druge aktivnosti pa se izvajajo kot
dopolnilo ali nadgradnja že začetih (npr. vzpostavitev sistema
monitoringov).

Informacijski sistem varstva okolja je ločen od sistema
državne statistike, ta pa je v določenih segmentih tudi del
informacijskega sistema varstva okolja. Oba sistema morata
biti za uspešno in uporabno delovanje med seboj povezljiva in
vsebinsko in metodološko tako dodelana, da zagotavljata
pokritost vseh tistih okoljskih informacij, ki so potrebne z
državnega vidika in za mednarodno sporočanje. S 74. členom
ZVO je tudi predpisano, da minister za okolje v sodelovanju z
drugimi pristojnimi ministri predpiše statistike okolja, ki so
del nacionalnega programa statističnih raziskovanj (več o
medresornem sodelovanju in obvezah po Zakonu o statistiki
se nahaja v poglavju Statistike in evidence naravnih virov in
okolja). Pričakovati je, da se bo pri izpopolnjevanju tega
usklajenega sistema potrebno spopasti z mnogimi težavami,
med drugim s problemom javnosti individualnih podatkov,
kot tudi z ekonomskim vidikom okoljskih informacij, saj so le
te vedno bolj tudi tržno blago.

Da bi povečali povezljivost in primerljivost izven uprave zbranih podatkov, bodo takoj privzeti veljavni mednarodni evidenčni in statistični standardi za področja naravnih virov,
varovanja okolja na sploh ter z njimi povezanimi zbirkami
podatkov. Bistveno bo že v pogodbah in razpisih zagotoviti
povezljivost, uporabnost ter večnamenskost glede na primerljivost
- po vsebini (definicije, opisi, klasifikacije, ipd.),
- v času (časovne serije - tekoče, letno, večletno, ipd.) in
- v prostoru (georeferenca, naseljska identifikacija, država,
Unija, ipd.).
Zato bo potrebno ponekod poleg potrebne harmonizacije
izvesti potrebne redefinicije nalog. Ministrstvo bo zato organi-

Konstituiranje tako zasnovanega informacijskega sistema
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je, če take podatke masovno kopiramo in nekritično nalf
gamo v svoje slabo določene »informacijske sisteme«.

ziralo posebno delovno telo, prav tako bo v Statističnem
uradu RS ponovno začel delovati sosvet za vprašanja statistike okolja in naravnih virov.

Danes stanejo v svetu vsako državo ogromno denarja i"
naporov prav statistična in evidenčna posploševanja (monitO'
ringi ipd.) za probleme varstva okolja, posebej pa tam:
- kjer okoljevarstveni model podatkov ni izpeljan iz anticipi'
«, ranih modelov funkcij in dobro predpostavljenih ciljev;
- kjer ni urejene centralne statistične in evidenčne koordina'
cije;
- kjer država ne ureja svojih administrativnih evidenc hori'
zontalno med seboj in tudi ne statističnega posploševanja*
vsaj tam, kjer je sama upravitelj ali lastnik - to je v javni i"
državni upravi, javnih podjetjih in zavodih;
- kjer zanemarjajo mednarodne koordinacije in harmoniza'
cije in standarde;
- kjer pri vsem tem država ne razume, da mora z zbiranjem
najmanj obremeniti svoje državljane in da je pravzaprav nji'
hov servis in ne oblast.

3.3. STATISTIKA IN EVIDENCE NARAVNIH VIROV IN
OKOLJA
Ob globalni ekološki konferenci v Riu (1992) so tudi postali
poznani politikom - strokovnjakom pa so bili poznani že prej
- problemi evidenčnega in statističnega spremljanja pojavov,
ki jih stalno ali obdobno določimo kot opazovane in merjene
sestavine, pomembne za varstvo okolja in določanje in spremljanje statusa naravnih virov. Sedaj že vemo, da so taka
merjenja državna in mednarodna obveznost, ravnanja po njih
pa prav tako.
Opozorila in zahteve po novi širini in globini za to potrebnih
okoljevarstvenih podatkov so postala stalnica. Vsega zahtevanega ne morejo definirati, metodološko določiti in izmeriti
veliki in ne mali »monitoringi«, ne morejo registrirati administrativne in druge evidence ter posamezni registri.

Posamezni resorji imajo pomembno vlogo pri evidenčnem
spremljanju zadev, za katere so pristojni, in pri izgradni1
svojih še vedno večnamenskih (tudi za druge odprtih) regi'
strov in evidenc. Nihče pri tem ni samozadosten ali popol'
noma samostojen, saj so delovne metode, določitev opazova'1
nih entitet, definicije atributov in metrična sredstva v sami'
strokah in med strokami že pomembno mednarodno štanda''
dizirane. Na to nas vežejo tudi domača zakonska določila
»Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev«, U'
I. RS 71/94, 18. nov. 1994, str. 3975-3982, v členu 1 določa:

Četudi ima predlagani Nacionalni program statističnih raziskovanj Republike Slovenije (NPSRRS) preko 350 naslovov, je
glede na neposredne ekostatistične in ekoevidenčne zahteve
še skromen. Tudi takega bo preučilo le malo analitikov ekoloških pojavov in podobnih uporabnikov ter pomagalo »sodoločiti«, kaj potrebujejo danes, jutri in v prihodnosti.
Večina specialistov bo poglabljala in širila svoje specifične
vsebine razvijala svojo predstavo o potrebnosti in nepotrebnosti drugih podatkov. T udi naša zakonodaja o varstvu okolja,
ki z veliko količino obljubljenih podzakonkih aktov obeta
novo ravnanje v državi, na tem področju še nekaj časa ne bo
operativna.

Ministrstva in upravni organi ter upravne organizacije v nji'
hovi sestavi opravljajo na delovnih področjih, določenih s ter"
zakonom, upravne in strokovne naloge, zadeve v zvezi 1
mednarodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge *
zvezi z informatiko, vodijo evidence ter opravljajo drug®
naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.

V SURS-u (Statistični urad Republike Slovenije) bomo upoštevali, poleg skromnih domačih, predvsem tuje, svetovne ali
mednarodne argumente, prakso in metodološke zahteve.

Ministrstva na delovnih področjih, določenih s tem zakonom
izdajajo koncesije ter opravljajo nadzorstvo nad delom javni"
zavodov in javnih služb.

Pri določanju potrebnih novih vsebin in obsegov se ravnamo
kot članica OŽN-ja in se bomo kot bodoča članica EU-ja
prisiljeni vključevati v globalno in evropsko statistično ureditev (sistem) in s tem povezane vsebinske evidenčne standarde. Dogovor smo sprejeli v letu 1994 in s tem oddali velik
del svoje državne statistične suverenosti tudi na področju
okoljevarstvenih statistik. Ministrstvom se dogaja podobno,
saj postajajo tudi evidenčni standardi mednarodna obveznost.

Ministrstva nastavljajo, vodijo in izmenjujejo podatke iz evi'
dene v njihovi pristojnosti, jih povezujejo v skupne baz«
podatkov in v nacionalni program statističnih raziskovani
Republike Slovenije, ter izvršujejo analitično funkcijo.
Že to je osnova za koordinacijo modela podatkov Republik
Slovenije in vertikalno posploševanje evidenc z nacionalnih
programom statističnih raziskovanj, ki ga predlaga Vladi j"8
Državnemu zboru RS, koordinira in izvaja SURS. Ta naloga i
določena v Zakonu o državni statistiki. Navajamo dva člena:

Uradni in mednarodno primerljivi so namreč samo podatki, ki
jih izkazujejo ali potrjujejo nacionalne statistične institucije
(NSI-ji).

28. člen

Torej bo Slovenija s postopki evropeizacije evidenc in statitik
možno postala svetovno primerljiva tudi pri varstvu okolja, če
bomo določili enoten ali vsaj povezan model okoljeverstveno
pomembnih podatkov, ki bo uporaben tudi za določanje problemov zaščite in razvoja okolja ter spremljanje stanja naravnih virov.

Upravni in drugi državni organi, izvajalci javnih služb i"1
nosilci javnih pooblastil ter pooblaščeni izvajalci, ki na svojefl
delovnem področju zbirajo statistične podatke, in ki nis"
zajeti v nacionalnem programu statističnih raziskovanj, dole
čajo metodološke osnove za svoja statistična raziskovanja P°
predhodnem mnenju Urada.

Žal veliko naših odgovornih nosilcev razvija in razmišlja o
tem, kako bodo kaj delali in to tudi že vedo - z računalniki v
velikih mrežah in z GlS-i (Geografski informacijski sistem) in
podobnimi orodji. Ne razmišljajo pa dovolj o tem, kaj bo
predmet obdelave in kaj je dejanski vsebinski problem. Zato
ne bo odveč citat Knuta H. Alfsena:

Subjekti iz prejšnjega odstavka morajo pred določitvijo novi"
ali ob dopolnjevanju obstoječih uradnih oziroma administra'
tivnih zbirk podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd);
ki jih vodijo na svojih delovnih področjih, o tem obvesti"
Urad, da poda svoje mnenje, če zakon ne določa drugače.

»In organiaztions and collectig environmental statistics this
strategy should be followed: First, define the environmental
problem, then decide on the analyses and methods needed to
provide information to decision makers, and only when this
demand is relativly claerly defind, collect the necessary data«.

Urad daje mnenje iz prejšnjega člena v roku 30 dni od dnev*
prejema obvestila.

29. člen

Če Urad ne da mnenja v roku iz prejšnjega odstavka, se štej«1
da je metodološka osnova statističnih raziskovanj določena i"
ustrezna. Konec navedka

Poznavanje celote programov zbiranj podatkov, kot je
NPSRRS in »Meta baz podatkov« ter podobni katalogi podatkov, še ne pomenijo poznavanja metod in vsebin. Še huje pa
poročevalec, št. 6/1

Če kdo v državi za proračunski denar kaj meri in zbir*
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podatke, dela to praviloma za vse, in ne samo za enega in
zase, posebej, če se za to uporabijo javna finančna in tehnična sredstva in kadri. Razumljivo je, da upravni organi s
svojimi lastnimi »informacijskimi sistemi« lahko spremljajo
dogajanja in podpirajo svoje odločitve, vendar morajo svoje
podatke strokovno soočiti in povezati z drugimi uporabniki in
usklajevati svoje odločitve tudi na istih ali vsaj povezanih
podatkovnih zbirkah. Če ne prej, pa pri določanju proračunov
potrebujejo povezano in razumljivo argumentacijo.

časovnih vrst z drugimi »manj« ekološkimi. Predvsem pa
veliko več analize v organih ter manj intuicije in prehitrih
sklepanj, računalniških nalaganj nepreverjenih in nevzdrževanih in nepomebnih podatkov in vrednostnih ocen.
3.4. OKOLJEVARSTVENI VIDIK PROSTORSKEGA
PLANIRANJA
'
Sistemski vidik
t
i'
Pri planiranju in projektiranju posegov v prostor veljajo predvsem določila prostorske51 in graditvene zakonodaje ter
Zakona o varstvu okolja, , za posamezna področja pa tudi
določila sektorskih zakonov.

Torej velja načelo z velikega (From Top Down, globalno,
statistika) v malo ali prevzemanje statističnih konceptov vsebin in metod tudi pri nastavitvah administrativnih evidenc,
»informacijskih sistemov«, »monitoringov« ter podobnih
informatizacij v resorjih ali med njimi.

Prostorska zakonodaja strokovno postopkovno dobro
pokriva varovalno komponento prostorskega planiranja, manj
pa so uspešni inštrumenti za kontrolo upoštevanja normativnih določil in inštrumenti za njih udejanjanje.

Strokovna samostojnost in centralna koordinacija statističnih
programov preko CSO-jev (Central Statistical Office) je tako
osnovni predpogoj za kasnejšo mednarodno primerljivost.
Tako v večini evropskih držav CSO-ji sami izdelajo letna ali
večletna statistična faktografska poročila o stanju okolja in ne
resorni ministri.

Zakon o varstvu okolja postopkovno ni usklajen z veljavno
prostorsko zakonodajo. Postopki, ki jih uvajajo določila
Zakona o varstvu okolja se v nekaterih elementih podvajajo in
so rešeni na drugačen način. Tako so iz strokovnega in
upravnega vidika problematična določila v zvezi s pripravo
študije ranljivosti okolja vnaprej za vso Slovenijo na podlagi
ekosistemske členitve, regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja ter še sprejemljivega obsega obremenitve.

V Agenciji za varstvo okolja v ZDA so tako prepovedali vpliv
pristojenega ministrstva na same metode, podatke in rezultate. V ZRN pa so prav CSO-ju zaradi njegove nevtralnosti in
strokovnosti naložili statistično spremljanje pojavov v okolju
(Umvveltstatistik) in metodološko koordinacijo. Torej hočemo
biti mednarodno primerljivi tudi po tem kriteriju. Po kandidaturi Slovenije za članstvo v Evropski Uniji to za nas sploh ni
problem koncepta, ampak je kar koncept sam.

Postopki planiranja in projektiranja posegov v prostor se
izvajajo po veljavni prostorski zakonodaji. Po Zakonu o varstvu okolja se izvajajo samo postopki, ki so opredeljeni v
predhodnih določbah. Tako se pri planiranju in projektiranju
posegov v okolje kot študija ranljivosti okolja in stopnja varovanja okolja šteje kartografska dokumentacija prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin in se jo kot obvezno izhodišče uporablja pri pripravi planskih dokumentov. Določb v
zvezi s pripravo študije ranljivosti okolja po 51. členu, določanjem stopnje varovanja okolja, pripravo študije za celovito
presojo vplivov na okolje-in v zvezi z presojo vplivov na okolje
se še ne izvaja, ker še ni podzakonskih aktov.

Zaradi omejenega prostora tu ne moremo govoriti o vsem, o
splošnih težavah in problemih statistike varstva okolja in
podpiranja okoljevarstvenih ali razvojnih odločitev s pomočjo
evidenčnih in statističnih sredstev v Sloveniji in svetu. V
ECE-ju - organu OZN za Evropo je še več uradov in skupin
kot so: Committee on Human Settlements, Committee on
Energy, Inland transposrt Committee, Committee on Agriculture, Timber Committee, posebej pa je pomembna skupina
Senior Advisers to ECE Governements on Environmental and
Water Problems. Vseh teh glavnih oblik je 10, ECE pa ima še
posebne delovne skupine (4) za posamezne nadsektorske
projekte. Pričakujemo, da bodo za vsebinske in evidenčne, in
ne samo za statistične probleme v teh organih sodelovali tudi
naši slovenski strokovnjaki in da bo statistični in mogoče
evidenčni vidik varstva okolja na ta način dobro usklajen tudi
pri nas doma.

Pri načrtovanju avtocest se izvaja postopek, opredeljen v
dopolnitvah Zakona o urejanju naselij55. V tem postopku se
smiselno upošteva tudi nekatera določila Zakona o varstvu
okolja, ki sicer še niso operativna. Posledica upoštevanja
določb prostorske in okoljske zakonodaje bo (po uveljavitvi
podzakonskih aktov), da postopek prostorskega planiranja ne
bo najbolj racionalen, niti z vidika upravnega in strokovnega
dela, niti z vidika časovne usklajenosti in hitrosti izvedbe
postopkov.

V enem letu (1994) so samo za področje ekologije in v njem
tudi statistike in evidenc pripravili metodoloških 56 sestankov, na koncu strnejo tudi obveznosti do ekoloških statistik
na sprejem metod in priporočil v CES-u (Conference of
European Statisticians).

V pripravi je Zakon o urejanju prostora in graditvi.
Vidik prostorskih planov

Tako moramo biti hvaležni statističnim in drugim uradnikom v
Ženevi, ki pri teh koordinacijah pomagajo, in ni malo takih
dokumentov, ki jih pripravi ali predlaga po več omenjenih
teles naenkrat. Zato gre vse tudi počasi in včasih tudi napak.
Velja osnovni statistični kriterij: primerljivost pri določanju
statusa (status statistika) kakega pojava mora biti zagotovljena
- po vsebini (klasifikacije, definicije, merske enote ipd.);
- v prostoru (lokacije, in prostorske enote) in
- v času (časovne serije, trendi)

Kot osnova za planiranje in projektiranje posegov v prostor so
veljavne prostorske sestavine dolgoročnih in družbenih planov republike, občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti.
Pri pregledu občinske planske dokumentacije lahko ugotovimo, da imajo vse občine53 sprejete družbene in dolgoročne
plane. Od tega 9 občinskih planov nima usklajenih sestavin z
republiškim planom.

Evidence in administrativni registri za spremljanje okoljevarstvenega vidika posameznega pojava v različnih standardih in
institucijah seveda nastajajo, a še redko izpolnjujejo vse tri
statistične kriterije.
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Zakon o urejanju prostora (Ur. I. SRS 18/84). Zakon o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Ur. I. SRS 18/84), Zakon o graditvi
objektov. Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (48/90). s spremembami in dopolnitvami ter podzakonski akti.
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Zakon o varstvu okolja (32/93), 51.- 54. člen
M
Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (71/93)
53
stara občinska upravna razdelitev

Vendar tudi mi nismo tako slabi, saj nekaj posameznikov in
skupin v Sloveniji dela na zgornji ravni posploševanja in kar
nekaj dobrih večnamenskih baz podatkov, tudi na ravni monitoringov, tudi deljuje. Potrebujemo razumevanje večnamenske uporabe podatkov za več uporabnikov, razumevanje in
akcijo za nastajanje in povezovanja obstoječih in novih evidenc, vertikalno posploševanje in povezovanja ekoloških
13
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nje). Zato je izračunani znesek le spodnja meja (makroeko-11
nomskega pomena) okoljevarstvene porabe v Sloveniji v let
1993.

V pripravi je prostorska politika in nov prostorski plan države.
Pri pregledu prostorskih sestavin veljavnega dolgoročnega in
družbenega plana lahko ugotovimo, da z vidika varstva okolja
pokrijejo precej, vendar ne vseh elementov, ki bi posledično z
uvedbo prostorsko planskih inštrumentov na teh področjih
lahko izboljšali stanje. V prostorskem planu bi namreč morale
biti zastopane vse tiste prostorske sestavine dejavnosti varstva okolja, ki bi jih morali reševati z inštrumenti urejanja
prostora na nižjih ravneh prostorskega planiranja in načrtovanja.

3.5.1. RAZPISI
4 Sofinanciranje

ekoloških investicijskih projektov v gospodarstvu je do leta 1993 potekalo dokaj neusklajeno in pod nejas;
nimi pogoji. Leta 1990 je bil objavljen javni razpis, na osnovi
katerega so se dodeljevala sredstva še naslednji dve leti
nekatere investicije pa so bile kreditirane tudi izven javnega
razpisa. Razmere je uredil šele ZVO in Odredba o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS.
št. 28/93 in 19/94). Z ZVO je bil ustanovljen Ekološko razvojni
sklad kot finančna organizacija za kreditiranje naložb na
področju varstva okolja, vendar je v letih 1993 in 1994 te
naloge v skladu s prehodnimi določbami še opravljalo Mini;
strstvo za okolje in prostor. V tem času so bili objavljeni javni
razpisi, ki so po eni strani natančno določali predmet in
pogoje razpisa, potrebno dokumentacijo ter dokazila o ekoloških učinkih investicij, po drugi strani pa zahtevali jamstva za
vračilo in predvidevali sankcije v primeru neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti. Sofinanciranje je potekalo v obliki
kreditiranja naložb v višini do 30% njihove vrednosti, z rokom
vračila do petih let in z 1% obrestno mero. Sofinancirale so se
investicije s področja varstva zraka, varstva voda in minimizacije odpadkov, ki so zagotavljale neposredno zmanjševanje
emisij v okolje bodisi z izgradnjo čistilnih naprav, prednostno
pa s posegi v tehnološki postopek.

Pri pripravi prostorske politike in novega prostorskega plana
države se bo reševalo tudi tiste okoljske probleme, ki izhajajo
iz razvojnih opredelitev v prostorskem planu. Za njih udejanjanje bodo opredeljeni bolj jasni ukrepi in norme za izvajanje
plana.
3.5. SOFINANCIRANJE VARSTVA OKOLJA
S STRANI DRŽAVĆ
Leta 1990 so okoljevarstvene naložbe dosegale 0.26% bruto
domačega proizvoda, naslednje leto 0.44%, v letu 1992 le
0.18% BDP, leta 1993 pa 0.33% BDP! Tekoči izdatki za varstvo
okolja so v letu 1993 znašali približno tretjino (32%) investicijske porabe. Največji del porabe za okoljevarstvene namene
(investicijske in tekoče) je bilo leta 1993 angažirano za zrak
(46.5%) in odstranjevanje odpadkov (27.1%). Največ naložb za
varstvo okolja je bilo namenjeno varstvu zraka (59.0%). Poleg
elektrogospodarstva (44%) so največ okoljevarstvenih investicij (80.6% vseh) opravili v stanovanjsko komunalnih dejavnostih, reciklaži surovin, predelavi kavčuka, kemičnih izdelkov,
kovin in predelavi barvnih kovin.

Podrobnejši pregled sofinanciranih projektov prikazujejo od
tabele 75 do tabele 78 (grafikon 37). Letna vsota za te namen«
se je v letih 1991 do 1994 gibala od 2,5 do 6 mio DEM.
povprečni delež kreditiranja v zadnjih dveh letih pa je znašal
19% vrednosti investicij. Pri tem velja omeniti, da je bil"
vsakič zaprošenih za približno desetkrat več kreditov, kot J«
bilo na razpolago proračunskih sredstev, zato je bilo
potrebno izvršiti selekcijo kandidatov glede na prednostne
kriterije razpisov (doseganje čimvečjih ekoloških učinko*
investicije, vpliv na izpolnjevanje mednarodnih pogodb itd).

Skromrfe okoljevarstvene naložbe so delno posledica splošnega nižanja naložbene dejavnosti v povprečju celega analiziranega obdobja. Ugotoviti moramo, da okoljevarstvene
naložbe v primerjavi z vsemi ostalimi naložbami proizvodnih
in neproizvodnih dejavnosti precej nihajo, zato ne moremo
trditi, da okoljevarstvene naložbe padajo počasneje kot vse
ostale naložbe. Leta 1990 so imele okoljevarstvene naložbe
po statistični evidenci 1.4% delež v celotnih naložbah proizvodnih in neproizvodnih dejavnosti, leto kasneje 2.3%, leta
1992 spet manj in sicer 1.0%. Leta 1993 so ekološke naložbe
imele 2.7% delež v celotnih naložbah gospodarstva (v proizvodnih dejavnostih je bil ta prispevek 3.4%).
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Kot naložbe iz proračuna so upoštevana vsa tista proračunska sredstva, ki so v objavi proračuna v Uradnem listu (Poročevalcu Državne!)'
zbora za leto 1995) eksplicitno namenjena za naložbe. V Ministrstvu z'
okolje in prostor so upoštevana vse sredstva v postavki naložbe.'
ostalih ministrstvih (za kulturo, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo)
pa so upoštevana tista sredstva v postavki naložbe, ki so bila namenjena okoljskim naložbam (za leto 1995: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti: sanacija IV bloka TE Šoštanj, rekonstrukcija elektrofiltro*
TETO Ljubljana, ekološka in tehnološka sanacija energetskih objektov,
dokumentacija, geotermalna energija, Termoelektrarna Trbovlje NO.
Direkcija za oskrbo z energijo: obnovljivi viri. Ministrstvo za kmetijstvo
in gozdarstvo: sanacija večjih onesnaževalcev v kmetijstvu, Ministrstvo
za okolje in prostor: projekt Timav in zaščita Gorice (PHARE); Hidro-8
meteorološki zavod RS: ekološki laboratorij, monitoring; Uprava RS z
varstvo narave; Ministrstvo za kulturo: akcije varstva narave). Pri ocen'
sredstev ni upoštevano morebitno razhajanje med nameravano i"
dejansko porabo sredstev.
55
Celovita politika varstva okolja naj bi po prevladujočih ocenah '
razvitih državah zahtevala angažiranje od 1.5% do 4% bruto domaćeg'
proizvoda v okoljevarstvene namene. Takšen obseg povečanja invest''
cij bi v Sloveniji povečal proizvodnjo za 1.6% - 4.4%. Poleg proračun'
in sredstev podjetij se bodo dodatna sredstva za varovanje okoli*
zbirala iz obdavčitve onesnaževalcev in z vključitvijo stroškov varstv*
okolja v ceno končnih proizvodov. Zato bosta imela za varovani®
okolja ključno vlogo cenovna politika države in njen davCni sistem.

O pomenu sredstev za varstvo okolja po letu 1993 ne moremo
reči nič natančnega, saj podatkov ni. Izračun deleža sredstev,
ki je v zadnjih letih pri delitvi proračuna bil namenjen naložbam za varstvo okolja, je lahko le nadomestilo. Leta 1992 je bil
delež naložb za varstvo okolja, zagotovljenih iz proračuna54 v
BDP, enak 0,17%, leto kasneje 0,15%, 0,10% pa v letu 1994. S
predlogom proračuna za leto 1995 je odgovarjajoči delež
predviden v višini 0,11% BDP.
Leta 1993 je celotna okoljevarstvena poraba v Sloveniji znašala najmanj 0,6% bruto domačega proizvoda M. Pri tem
izračunu je predpostavljeno, da so celotne, proračunsko
financirane naložbe za varstvo okolja že zajete pri računu
investicij in so zato od proračunske okoljevarstvene porabe
odštete. Pri izračunu niso upoštevane okoljevarstvene
naložbe prebivalstva in tista okoljevarstvena porab?, ki je
imela ugodne okoljevarstvene učinke, ni pa bila zabeležena
kot okoljevarstvena (na primer modernizacija proizvodnih
postopkov ali nakupi ustreznejših vhodnih sestavin proizvod-

poročevalec, št. 6/1

14

Sofinanciranje okolju prijaznih tehnologij v letu 1991
investitor
RUDNIK RJAVEGA PREMOGA, Trbovlje
GORENJE TOPLOTNE ČRPALKE, Velenje
MIP, Nova Gorica

višina sofinanciranja 000 DEM
590
190 •
620
490
20

KRKA, Novo mesto
MIKROKLIMA CLEARINGHOUSE
OPEKARNA, Novo mesto
FARMA IHAN, Ihan
EMO, Celje
SKUPAJ

30
210
360
2510

Vir: URSVN, MOP

Sofinanciranje okolju prijaznih tehnologij v letu 1992
Investitor
CESTNO PODJETJE. Koper
CESTNO PODJETJE, Maribor
KOVINOPLASTIKA VODOPIVEC, Brestanica
TOPLARNA .Hrastnik
KNAPI, Trbovlje
OPTE, Ptuj
KZ GABROVKA, Dole
TAM, Maribor
ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE, Moravci
KOT, Ljubljana

višina sofinanciranja 000 DEM
130
200
70
990
50
280
200
60
360
40

PLUTAL, Ljubljana
LAMA, Dekani
KOMUNALA, Koper
MERCATOR KZ, Črnomelj
MESARSTVO JURIJ, Šentjur
ITC, Ljubljana
KOMUNALNO PODJETJE, Kamnik
OBRT. KOM. PODJETJE, Rogaška Slatina
SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ, Nova Gorica
PALOMA SLADKOGORSKA, Sladki Vrh
MESNA INDUSTRIJA, Radgona

620
740
290
510
170
160
60
20
60
200
100
5310

SKUPAJ
Vir: URSVN, MOP
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1991
Vir: URSVN, MOP

poročevalec, št. 6/1

1992

1993

1994

Sofinanciranje okolju prijaznih tehnologij v letu 1993
investitor
TRIMO, Trebnje

tekstilna
tovarna, Prebold

EKO UREK, Novo
mesto
CINKARNA, Celje

LEK, Lendava
ISKRA, Bovec
SALONIT, Anhovo
TAB, Mežica
BIOKROG, Vrhnika

KOM.PODJETJE,
Ljubljana
GORENJE GA,
Velenje
ITC, Ljubljana
toplarna,
^Hrastnik
KOVINOPLASTIKA,
„Brestanica
OPTE, Ptuj
_SPIK, Šentjur

vrednost
investicije
000 DEM
980

višina
sofinanciranja
000 DEM
180

višina
sofinanci
ranja %
18,80

2110

540

25,50

360

70

19,40

7520

1380

14,10

6250

1460

23,40

170

80

49,70

340

80

24,80

740

150

20,77

660

120

18,29

600

170

28,06

3310

750

22,75

960

140

29,90

4460

690

33,00

reciklaža plastičnih odpadkov

310

40

30,00

adaptacija tehnološkega postopka za vpekanje
galvanskih muijev v opeko
predelava odpadnega papirja
SKUPAJ

280

40

30,00

920
30000

150
6060

20,90

opis investicije
sprememba v tehnologiji, prenehanje uporabe
ozonu
škodljivih
snovi,
obveznost
po
Montrealskem protokolu
tehnološka
posodobitev,
zmanjšanje
porabe
tehnološke vode za 30V trdnih odpadkov za 20%,
uskladitev kvalitete odpadnih vod z zakonskimi
normativi
proizvodnja opreme za reciklažo hidravličnih in
mazalnih olj, zmanjšanje količine odpadnih olj za
200 ton letno
uvedba sulfacid postopka za čiščenje odpadnih
plinov iz kalciniranja, zmanjšanje specifične emisije
S02 za 90°»
izgradnja sežigalne naprave za farmacevtske
odpadke
ukinitev galvane in sanacija posledic njenega
obratovanja
zmanjšanje porabe tehnološke vode za 50% in
sanacija čistilne naprave za odpadne vode
izgradnja čistilne naprave za odpadne tehnološke
vode
briketiranje biomase, odstranitev 12000 m3 lesnih
ostankov iz gozdov, zmanjševanje nevarnosti
razširjanja podlubnikov
uvedba mokrega načina posipavanja cest proti
poledici z uporabo kalcijevega klorida, zmanjšanje
specifične porabe soli
zamenjava hladilnih sredstev CFC 11 in CFC 12 z
RI34a v proizvodnji hladilnih in zamrzovalnih
aparatov (omejitve Montrealskega protokola)
protieksplozijska zaščita rezervoarjev za nevarne
tekočine
rekonstrukcija toplarne, prehod na plin

«•

GL URSVN, MOP
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Sofinanciranje okolju prijaznih tehnologij v letu 1994
vrednost
investicije
000 DEM

investitor

opis investicije

COMET HOLDING,
Zreče
LTH, Škofja Loka

izgradnja sežigalne naprave za čiščenje odpadnih
plinov
sprememba v tehnologiji, zamenjava CFC 11 in
CF-C 12 z R 134a, oziroma ciklopentanom,
obveznost po Montrealskem protokolu
izgradnja sežigalne naprave za čiščenje odpadnih
plinov iz vulkanizacije
rekonstrukcija kloralkalne elektrolize, prehod na
membranski postopek, eliminacija uporabe živega
srebra in s tem emisij v Savo, zmanjšanje
specifične porabe energije za 35%, zmanjšanje
tveganja izpusta klora v okolje
rekonstrukcija čistilne naprave za odpadne vode
in uskladitev kvalitete odpadnih vod z zakonskimi
normativi
rekonstrukcija separacije odpadnih akumulatorjev,
uskladitev emisij v vode in zrak z zakonskimi
normativi, ureditev transportnih in skladiščnih
površin, zmanjšanje nastajanja odpadkov
izgradnja čistilne naprave za odpadne vode iz
vinske kleti in mlekarne z možnostjo priključitve
odplak mesta Vipave
vzpostavitev
servisa
za
najem
mobilnih
samoizplakovalnih WC kabin za potrebe prireditev
na prostem
izgradnja skladišča tekočega naftnega plina in
polnilnice jeklenk, uvajanje TNP kot alternative
premogu,
rezerva
za
obratovanje Toplarne
Trbovlje
rekonstrukcija čistilne naprave za tehnološke
odpadne vode in uskladitev z zakonskimi
normativi
izgradnja sežigalne naprave za lakirniške odpadke
in čistilne naprave za odpadne vode iz fosfatiranja
sprememba
tehnologije
površinske
obdelave,
zamenjava cianidnega in kislega bakrenja s
polsijajnim niklanjem, s čimer se ukinja uporaba
cianidov, rekonstrukcija skladišča nevarnih snovi
SKUPAJ

SAVA, Kranj
TKI, Hrastnik

VESNA, Maribor

RUDNIK- MPI,
Mežica

AGROIND, Vipava

VIGRAD, Celje

EUROPLIN,
Trbovlje

TKI, Ljubljana

ALPOS, Šentjur
GORENJE GA,
Velenje

Vir: URSVN, MOP
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810

višina
sofinancira
nja 000
DEM
240

višina
sofinan
ciranja
%
30,00

1300

390

30,00

1220

370

30,00

15350

1510

9,82

1080

320

30,00

2350

710

30,00

1230

370

30,00

160

50

30,00

360

110

30,00

1040

310

30,00

5870

920

15,70

590

180

30,00

31350

5470

17,46

■

3

5.2. EKOLOŠKO—RAZVOJNI SKLAD

direktorja, Sektor za uvajanje projektov, Sektor za spremljanje projektov in Finančni sektor.

«o sklad (Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d. d.,
L
iubljana) je neprofitna finanćna organizacija za kreditiranje
naložb na področju varstva okolja s posojili z ugodno
testno mero. Eko sklad je ustanovila Republika Slovenija v
skladu
z določili Zakona o varstvu okolja. Z delom je pričel
le
'a 1994 in je javnopravna oseba, katere pravice, obveznosti
ln
odgovornosti določata ZVO in Statut. Organiziran je kot
"elniška družba.

Čeprav je bil sklad ustanovljen šele nedavno, so izkušnje
zaposlenih na področju bančništva, ekologije, financ ter
vodenja projektov dobra osnova za uspešno in učinkovito
delo sklada - kar je v svojem poročilu potrdila tudi misija
Svetovne banke.
Osnovni kapital Eko sklada je 31. 3.1995 znašal približno 2,5
milijarde SIT, od česar večino predstavljajo terjatve, prevzete
od MOP na podlagi blizu 200 kreditnih pogodb, tako da
trenutno nerazporejena sredstva znašajo le približno 300 mio
SIT. Ob kapitalizaciji konec vsakega trimesečja se osnovni
kapital poveča na račun sredstev na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegih v prostor za 5 do 10 mio SIT. Večji priliv v letu 1995 je
pričakovati na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, od česar naj bi sklad dobil približno 1 milijardo SIT.

Sklad
deluje v svojem imenu in za svoj račun, v svojem imenu
n
!lrn
za tuj račun ali v tujem imenu in za tuj račun. V svojem
6nu in za svoj račun Eko sklad zagotavlja posojila za
ekološke investicije iz lastnega kapitala, z obrestno mero, ki
Zagotavlja
vzdrževanje realne vrednosti osnovnega kapitala in
*ritje normalnih obratovalnih stroškov, pri čemer Eko sklad
^ustvarja dobička. V svojem imenu in za tuj račun Eko sklad
Pridobiva sredstva na finančnem trgu in jih usmerja v kreditiranje ekoloških investicij, pri čemer obrestna mera zagotavlja
*[itje stroškov pridobitve tovrstnih sredstev in kritje normalnih obratovalnih stroškov. Eko sklad pri tej dejavnosti ne
ustvarja dobička. Za zagotovitev ugodnejših pogojev pridobiv
anja dolgoročnih kreditov tujih finančnih institucij lahko Eko
sklad
pridobiva garancijo Republike Slovenije. V tujem imenu
1,1
za tuj račun lahko Eko sklad izvaja finančni inženiring in pri
tem ustvarja določen dobiček, pri čemer pa ta dejavnost ne
sme ovirati izvajanja osnovne dejavnosti Eko sklada.

Trenutno se Eko sklad ukvarja predvsem z izdelavo sklopa
aktov, ki bodo opredeljevali celotno delovanje Eko sklada ob
dodeljevanju kreditov. Poleg tega je v zaključni fazi priprav
javni razpis za pilotno fazo vseslovenskega projekta za zmanjšanje onesnaževanja zraka; v pilotni fazi naj bi v Mariboru
razpisali za 250 mio kreditov - v ta namen bo porabljena tudi
subvencija PHARE v višini 400.000 ECU. Za izvedbo vseslovenskega projekta pa bo namenjen večji del posojila Svetovne
banke v višini 23,8 mio USD (cca 2,8 mrd SIT), za katerega naj
bi bila sklenjena posojilna pogodba v drugi polovici leta 1995.
Eko sklad se vključuje tudi v postopek pridobitve in razdelitve
nepovratnih sredstev v višini 6,2 mio USD (cca 750 mio SIT), ki
jih bo GEF (Global Environment Facility) odobril slovenskim
podjetjem, ki bodo v svojih proizvodnih procesih opustila
uporabo ozonu škodljivih snovi.

Osnovni kapital Eko sklada poleg ustanovnega kapitala
Ustavljajo še prenešene odprte terjatve do posojil, danih za
namene varstva okolja v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za okolje in prostor, sredstva, pridobljena na podlagi
*akona o lastninskem preoblikovanju podjetij, sredstva, pridobljena na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah
*akona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, sredstva, pridobljena s podeljevanjem koncesij za republiške
javne službe na področju ravnanja z odpadki, sredstva, pridobljena na podlagi zakona o republiškem proračunu ter
druga sredstva kapitalskega značaja, pridobljena na drugi
zakonski podlagi. Upravni odbor vsake tri mesece ugotovi
°bseg tako pridobljenih sredstev.

Sofinanciranje lokalnih javnih služb iz proračunskih sredstev. Iz proračunskih sredstev Ministrstva za okolje in prostor
je bilo v letu 1993 na osnovi javnega natečaja sofinanciranih
skupno 57 investicij (njihova skupna vrednost je znašala 3 126
500 000 SIT) s 724 300 000 SIT. Od tega je bilo dotacij za 200
200 000 SIT (Primorski vodovod), ostalo so bila dolgoročna
posojila z 1% obrestno mero. Po področjih je slika naslednja:

p
ri povečevanju osnovnega kapitala z razpisom dodatnih
delnic druge pravne in fizične osebe skupaj ne morejo postati
'astniki več kot 1/3 vseh delnic. Imetniki teh delnic nimajo
Pravice do izplačila dobička in ne pravice do sodelovanja pri
upravljanju Eko sklada, imajo pa pravico do pridobitve dodatnih kreditov pod ugodnimi pogoji.

• Vodovodi. Izpeljanih je bilo 22 investicij v skupni vrednosti
1 613 365 000 SIT - sofinanciranje s 155 805 000 SIT posojil in
200 200 000 SIT dotacij. Delež sofinanciranja je znašal od 10
do 30%.
• Komunalne čistilne naprave. Izpeljanih je bilo 9 investicij v
skupni višini 491 010 000 SIT s 25% deležem kreditiranja pri
posamezni investiciji.

Sredstva sklada se uporabljajo za:
• kreditiranje naložb republike v zvezi z obveznim ukrepanjem;
• kreditiranje naložb za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja;

• Komunalna odlagališča. Izpeljanih je bilo 6 investicij v
skupni višini 247 910 000 SIT s 25% deležem kreditiranja pri
posamezni investiciji.

• izdajanje garancij in zavarovanj za naložbe, navedene
9oraj.

• Komunalna kanalizacija. Izpeljanih je bilo 12 investicij v
skupni višini 201 175 000 SIT s 25% deležem kreditiranja pri
posamezni investiciji.

2

Sklad podeljuje kredite na podlagi javnih razpisov za posamezne namene, skladno s prioritetami nacionalnega proprama varstva okolja. Takšnih razpisov do sedaj sklad še ni
'zpeljal. Finančne pogoje kreditiranja, postopke javnega razPisa, pogoje pridobitve kreditov in pravila internega finančnega
in postopkovnega delovanja Eko sklada v zvezi s kreditir
anjem določi UO sklada z javno objavljenimi pravilniki. Vsi
Cediti, ki jih odobrava Eko sklad, morajo biti ustrezno zavarovani v skladu z veljavnimi predpisi in veljavno kreditno prakso.

• Komunalna energetika (plinifikacije, rekonstrukcije kotlovnic, toplifikacije). Izpeljanih je bilo 8 investicij v skupni
vrednosti 573 040 000 z 20 - 25% deležem kreditiranja pri
posamezni investiciji.
Primerjava s prejšnjimi ieti. Iz prikaza sofinanciranja lokalnih
javnih služb v letih 1991, 1992, 1993 in 1994 po posameznih
področjih je razvidno, da se iz proračuna za omenjene
potrebe nameni letno od 8 do 15 milijonov DEM in da je
znaten upad zaslediti po letu 1991. Obseg sredstev se je nato
dvigal in v letu 1994 dosegel raven iz leta 1991. Iz prikaza
gibanja sofinanciranja po posameznih področjih je razvidno,
da je bil največji upad pri vodovodih. Med vodovodi predstavlja daleč največjo postavko Primorski vodovod kot obveznost
po mednarodni pogodbi, ki je tudi edini dobival dotacijo.

Organi Eko sklada so: upravni odbor - sestavljajo ga predsednik in štirje člani, ki jih imenuje Vlada RS, nadzorni odbor
"" sestavlja ga predsednik in devet članov, ki jih imenuje
Državni
zbor RS in direktor, ki ga imenuje Upravni odbor ob
s
oglasju Vlade RS. Organizacijsko je sklad razdeljen na Urad
19
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Vir: URSVN, MOP
števajo tudi vse naložbe oz. ravnanja od tega datuma naprej
za maksimalno dobo 10 let (do 2003).

3.5.3. OBVLADOVANJE OKOLJSKE RAZSEŽNOSTI
PRIVATIZACIJE

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Uprava RS za varstvo
narave izdaja na podlagi 11. člena zakona o organizaeji in
delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) in 53.
člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja odločbe o odobritvi dolgoročnih rezervacij sredstev za
objekte, tehnologijo in naprave, namenjene zmanjševanju
obremenjevanja okolja ter na osnovi 43. in 44. člena omenjene uredbe potrjuje višino sredstev za odstranitev nevarnih
odpadkov. Cenik za povprečne cene odstranitve nevarnih
odpadkov je kot priloga del uredbe o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja. Osnova za ocenitev upravičenosti
programov, ki so podlaga za dolgoročne rezervacije, je zakon
o varstvu okolja, predvsem njegov 5. in 64.-66. člen oziroma
Minimalna metodologija za izdelavo investicijskih programov
(Ur. list SRS št. 9/77).
3.5.3.2. Zaprošene In odobrene dolgoročne rezervacije za
varstvo okolja
Stanje prispelih, rešenih in zavrnjenih vlog na dan 4. 7.1995 je
- razvidno iz naslednje tabele.

3.5.3.1. Zakonske osnove
Osnova za vključevanje okoljevarstvenih problemov (obvladovanje starih bremen - odpadkov, naložbe v okolju prijaznejše
tehnologije in ravnanja, sanacijski programi) sta Uredba o
metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. list RS
št. 24/93 in popravki 60/94, 62/94, 72/94, 19/94, 32/94, 45/94, 5/
95), ki jo je izdala vlada RS dne 14. 05. 1993 na podlagi 4.
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list
RS št. 55/92 in 7/93) in zakon o varstvu okolja (Ur. list RS št.
32/93).
Metodologija iz uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja dovoljuje podjetjem, ki so v privatizacijskem
procesu oblikovanje dolgoročnih rezervacij za naložbe v varstvo okolja. Te rezervacije se v praksi dejansko odštevajo od
vrednosti družbenih sredstev v otvoritveni bilanci. Izvajanje
rezervacij je mogoče pričeti od 1.1.1993, torej se lahko upo-

Status prispelih vlog na dan 4.7. 1995
STATUS

Rešeno
Nerešeno
Zavrnjeno
SKUPAJ -SIT
SKUPAJ-DEM

ŠT. PODJETIJ

87
17
3
107

PREDR. ZA
ODSTR.
ODPADKOV
1.881.167.260
12.893.850
0
1.894.061.110
30.974 016

Vir: URSVN, MOP
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SANACIJSKI
PROGRAMIINVESTICIJE
20.877.120.889
15.105.135.687
184.822.784
36.167.079.360
591 448.559

SKUPAJ

22.758 288.149
15 118 029.537
184 822 784
38061140470
622.422.575

Običajen čas trajanja programov, ki so osnova za dolgoročne
rezervacije za varstvo okolja je 5 let, le pri nekaterih podjetjih,
*jer sanacija ni mogoča v tem obdobju, je ta čas daljši (do 10

3.6. ORGANIZACIJA MOP IN INŠPEKCIJSKI NADZOR
3.6.1. ORGANIZACIJA MOP
Reorganizacija MOP po letu 1989

Skupna vsota dolgoročnih rezervacij za varstvo okolja, ki pa
*e ni dokončna, ker privatizacija še ni končana, je torej
Približno 620 milijonov DEM v prihodnjih petih letih (del te
v
sote je predviden tudi za še naslednjih pet let). To predstavlja
^ke vrste vzporeden ekološko-razvojni sklad za (večinoma)
Industrijski
sektor oz. za del gospodarstva, ki se privatizira.
P|,
oblem ostaja edino dejanska izvedba teh sanacijskih ukrepov, ker v zakonodaji ni predvidena metodologija spremljanja
dajanja teh programov in eventuelno sankcioniranje v primeru neizvajanja. Pred koncem leta 1995 je torej nujno sprejetje zakonske osnove, ki bo spremljala in sankcionirala izvajanje in/ali neizvajanje dolgoročnih rezervacij, sicer bodo te
služile le zmanjšanju družbenega kapitala in omogočale
cenejši odkup družbenih podjetij v procesu privatizacije, okoUevarstveni učinki pa bodo zminimalizirani na dobro voljo
Posameznih subjektov.

Število zaposlenih delavcev se je do dne 31.12.1994 v primerjavi z 31.12.1989 povečalo za 154%. Nove naloge so terjale
spremembe v števiju zaposlenih tako Ministrstva za okolje in
prostor kot organov v sestavi. Pomembno je poudariti, da je
Ministrstvo za okolje in prostor' postopoma prevzemalo
naloge in delavce, z lokalno samoupravo pa se je število in
struktura kadra v Ministrstvu in organih v sestavi povečalo za
štirikrat, tako da trenutno zajema 1178 zaposlenih delavcev,
in sicer v:
- Ožjem ministrstvu
105 delavcev,
- Uradu za prostorsko planiranje
40 delavcev,
- Upravi RS za varstvo narave
105 delavcev,
- Geodetski upravi RS
566 delavcev,
- Inšpektoratu RS za okolje in prostor
107 delavcev,
- Upravi RS za geofiziko
21 delavcev,
- Upravi RS za jedrsko varnost
21 delavcev,
- Hidrometeorološkem zavodu
213 delavcev.

Število zaposlenih delavcev, katerih dejavnost je vezana na varstvo okolja in
narave, posegov v prostor in inšpekcijski nadzor
ŠTEVILO ZAPOSLENIH DELAVCEV
71
180
317

datum
_31.12.1989
.31.12.1994
J21.09.1995
Vil-: MOP
-

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev ter
obsega naloge, ki se nanašajo na:

v

Pliv reorganizacije lokalne samouprave

število zaposlenih delavcev, katerih dejavnost je vezana na
arstvo okolja in narave, posegov v prostor ter inšpekcijski
nadzor, se je do dne 22.09.1995 v primerjavi z 31.12.1994
Povečalo za 76% (tabela 79). Spremembe so nastale predvsem zaradi velikih kadrovskih in organizacijskih sprememb
*ot posledica Zakona o organizaciji in delovnem področju
jrjjnjstrstev, Zakona o upravi ter Zakona o lokalni samoupravi.
Ministrstvo je s 01.01.1995 prevzelo delavce in naloge doteda"]ih občinskih uprav (Sektor za varovanje naravne dediščine,
'nšpekcija za okolje in prostor).

• varstvo okolja in narave,
• vode in vodno gospodarstvo,
• geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oz. naravne pojave,
• prostorsko planiranje, posege v prostor, graditev objektov
ter na premoženjsko pravne zadeve v zvezi z nepremičninami,
• jedrsko varnost,
• stanovanjske zadeve,
• geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme ter na
inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih.

v

Sedanja organizacija MOP
delovno področje Ministrstva za okolje in prostor opredeljuje
V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so:
ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA
UPRAVA
REPUBLIKE
Slovenije za
varstvo
^narave

56

UPRAVA
REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA
GEOFIZIKO

URAD
REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA
PROSTORSKO
Planiranje

GEODETSKA
UPRAVA
REPUBLIKE
SLOVENIJE

UPRAVA
REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA
JEDRSKO
VARNOST

INŠPEKTORAT
REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA
OKOLJE IN
PROSTOR

HIDROMETEOROLO
ŠKI ZAVOD
REPUBLIKE
SLOVENIJE

čine, varstvo voda, zraka, tal, flore, faune in na ravnanje z
odpadki,
• presojo vplivov na okolje,
• javne službe varstva okolja in varstva naravnih dobrin, na

Uprava RS za varstvo narave, ki opravlja upravne naloge, ki
nanašajo na:

• celovito varstvo okolja, naravnih dobrin, vrednot in dediš21
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strokovne podlage za financiranje ter ukrepe varstva okolja,
• vodenje informacijskega sistema ter strokovne naloge za
ekološko razvojni sklad,
• vodni režim, vodnogospodarske ureditve in druge posege
v vodo,
• strategijo varstva okolja in vodnogospodarska načrtovanja,
• investicijsko, načrtovanje in gradnjo ter vzdrževanje in
gospodarjenje z vodami ter vodnogospodarskimi objekti in
napravami,
• javne službe urejanja voda ter podeljevanje koncesij za
rabo voda in na odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.

5. Uprava RS za jedrsko varnost, ki opravlja strokovne in
upravne naloge, ki se nanašajo na:
• jedrsko in radiološko varnost jedrskih objektov,
• promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi in radioaktivnimi
materiali,
• nadzor in materialno bilanco jedrskih materialov,
• fizično zaščito jedrskih materialov in jedrskih objektov,
• odgovornost za jedrsko škodo,
• usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo
šolanje,
• zagotovitev kvalitete s tega področja,
• zagotovitev radiološkega monitoringa,
• zgodnje obveščanje ob jedrskih in radioloških nesrečah,
• mednarodno sodelovanje na področju dela uprave ter na
druge naloge, določene s predpisi,
• nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo področje jedrske varnosti.

2. Uprava RS za geofiziko, ki opravlja strokovne in z njifni
povezane upravne naloge, ki se nanašajo na:
• omrežje postaj ter monitoring in drugo evidentiranje
geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, na
njihovo rajonizacijo in kategorizacijo,
• varstvo, zaščito in zgodnje opozarjanje pred potresnimi
pojavi,
• potresno varnost objektov in naprav,
• uporabniške prognoze in obveščanje ter na mednarodno
izmenjavo podatkov.

6. Inšpektorat RS za okoje in prostor, ki nadzoruje:
• izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki
urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni
meji,
• vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi,
• področje urejanja prostora in naselij ter posege v prostor
in graditev objektov,
• stanovanjske zadeve,
• področje geodetske dejavnosti.

3.Urad RS za prostorsko planiranje, ki opravlja strokovne in z
njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na:
• prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za urejanje prostora,
• pripravo prostorskega plana Slovenije, regionalnih komponent plana in detajlne plane (prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih objektov regionalnega in republiškega pomena,
• rabo prostora in gospodarjenje z njim,
• nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokalnih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem.

7. Hidrometeorološki zavod RS, ki opravlja strokovne naloge,
ki se nanašajo na:
• osnovno mrežo meteoroloških, hidroloških, agroloških in
ekoloških postaj,
• merjenje, opazovanje, kontrolo in obdelavb meteoroloških,
hidroloških in agrometeoroloških elementov in pojavov onesnaženosti zraka in voda ter druge specialne meritve,
• evidence o stanju okolja, na opazovalni, telekomunikacijski in računalniški sistem, meteorološke, hidrološke in ekološke analize,
• kratkoročne in srednjeročne napovedi vremena in vpliva
meteoroloških parametrov na poljedelske kulture,
• sodelovanje pri zaščiti pomorske plovbe, cestnega in zračnega prometa,
• opozarjanje pred hidrometeorološkimi elementarnimi
havarijami in na radarsko meteorologijo,
• obrambo pred točo.

4. Geodetska uprava RS, ki pripravlja standarde za:
• izmero topografije, hidrografije, mej, komunalnih objektov
in naprav, prometnic, standarde za izmero za potrebe kartografskih in prostorskih informacijskih sistemov ter standarde,
ki omogočajo povezovanje geodetskih podatkov in evidenc,
• opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na
osnovni geodetski sistem, na geodetska dela v zvezi z državno
mejo in evidenco o državni meji, na državne karte, na zemljiški kataster zgradb, na register prostorskih enot z evidenco
hišnih številk, na evidenco zemljepisnih imen, na geodetska
dela pri komasaciji in melioraciji zemljišč,
• izdajanje in uporabo podatkov uradnih geodetskih evidenc.

Po reformi državne uprave oz. prenosov upravnih nalog iz_
občinske pristojnosti neposredno v ministrstvo in organe v'
sestavi Ministrstva za okolje in prostor deluje na 96-ih lokacijah po državi.

Ki
Primerjava zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe med 31.12.94 in 22.09.95

DATUM
31.12.94
22.09.95

l.st
0
1

II.st
0
4

lll.st
3
7

IV.st
5
17

V.st
11
39

Vl.st
26
23

Vll.st
112
210

Vlll.st
13
16

SKUPAJ
180
317

Vir:
izobraževalne politike usmerjeno v nadgradnjo funkcionalne
izobrazbe (magisterij, doktorat) in izpopolnjevanje v okviru
ozke specializiranosti strokovnega znanja na podlagi zahtev,
delovnega mesta. Velik poudarek je tudi na dodatnem izobraževanju iz samega delovnega mesta, to je z vidika spremljanja
mednarodnih konvencij in sodelovanja na mednarodnih konferencah, simpozijih in podobno.

Statistika stanja zaposlenih delavcev po dejanski strokovni
izobrazbi v Upravi RS za varstvo narave, ožjem ministrstvu za
okolje in prostor in Inšpektoratu RS za okolje in prostor je
razvidna iz tabele 81.
Dejanska izobrazba zaposlenih delavcev na Ministrstvu za
okolje in prostor ne odstopa od zahtevane. Zato je izhodišče
poročevalec, št. 6/1
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Vrsta poklica in stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev v ožjem ministrstvu, Upravi
RS za varstvo narave in Inšpektoratu RS za okolje in prostor na dan 22.09.1995
_vrsta poklica
Jehnična
^naravoslovna
„družboslovna
^skupaj

II.st

l.st

1
1

III.st

4
4

IV.st

7
7

V.st

Vl.st
7
4
28
39

17
17

6
1
16
23

Vll.st
91
50
69
210

Vlll.st
7
5
4
16

skupaj
111
60
146
317

[Vir: MOP
23 zaposlenih delavcev, 68 zaposlenih delavcev pa ima končano V. oz. manjšo stopnjo strokovne izobrazbe. Po smeri
izobrazbe ima 146 zaposlenih delavcev dokončano družboslovno smer, 111 tehnično, 60 pa naravoslovno smer (grafikon
39).

V ožjem ministrstvu, Upravi RS za varstvo narave in Inšpektoratu RS za okolje in prostor skupaj ima 16 zaposlenih delavcev dokončan doktorat oz. magisterij (VIII. stopnja strokovne
izobrazbe), VII. stopnjo strokovne izobrazbe ima dokončano
210 zaposlenih delavcev, VI. stopnjo strokovne izobrazbe ima

Delež zaposlenih ("o) glede na stopnjo izobrazbe

tfaz/č&n 39

I. st

II.
st

III.
st

IV.
st

V.
st

VI.
st

VII.
st

VIII.
st

GE MOP
3.6.2. INŠPEKCIJSKI NADZOR
3.6.2.1. Okoljevarstvenl Inšpekcijski nadzor
3.5.2.1.1. Vodnogospodarska Inšpekcija
V obdobju 1990 do 1994 je bila vodnogospodarska inšpekcija
organizirana dvostopenjsko, zato je tudi statistični prikaz
razdeljen na dva nivoja in sicer na delo občinske in medobčinske inšpekcije in republiško inšpekcijo.
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Občinski in medobčinski vodnogospodarski inšpektorati

tehnični pregledi
inšpekcijski pregledi
izdane odločbe
izvršene odločbe
prijave za prekrške
prijave za gospod.prestop.
prijave za kazniva dej.
kaznovani prekrški
kaznovani gospod, prestopki
kaznovana kazniva dejanja

1990
1089
2916
556
222
39
37
3
17
6
-

1991
1037
2727
503
311
71
16
1
28
2
-

1992
918
3497
533
346
86
24
1
30
2
-

1993
960
3857
736
469
91
23
0
34
2
-

1994
1098
3919
710
465
96
16
0
5
44

Vir: MOP

Republiški vodnogospodarski inšpektorat

tehnični pregledi
inšpekc. pregledi
reševanje pritožb

1990
3
210
20

1991
10
221
19

1992
4
205
20

1993
0
242
21

1994
7
254
15

Vir: MOP

V tem obdobju je republiški vodnogospodarski inšpektorat
posvetil velik del dela nadzoru, usmerjanju in strokovnemu
izpopolnjevanju občinskih vodnogospodarskih inšpektorjev z
obiski na terenu in delovnimi sestanki. Prednostna naloga je
bila usmeritev predvsem na povzročitelje onesnaževanja voda
in podtalnice - zaradi česar je bil največji pritisk inšpekcijskega nadzora predvsem usmerjen na večje onesnaževalce
voda (živinorejske farme, celulozna in papirna industrija,
usnjarsko predelovalna industrija, rudniki premoga in energetika ter neprečiščene komunalne odplake).

Na področju usnjarsko predelovalne industrije je potrebno
omeniti zaprtje usnjarne UTOK Kamnik in izgradnje predčiščenja odplak Usnjarne IUV PE Šoštanj in priključitev na komunalno ČN v Šoštanju.
Najmanjši napredek pri zmanjševanju onesnaženja je dosežen na področju čiščenja komunalnih odplak. Eden izmed
razlogov je tudi v nemoči vodnogospodarske inšpekcije, ki se
s problematiko izgradnje komunalnih ČN ni ukvarjala, ker je
bila to pristojnost drugih organov.

Prašičja farma Ihan je zgradila čistilno napravo za odplake in
sicer stopnjo predčiščenja. Farma Draženci pri Ptuju se je
priključila na komunalno ČN Ptuj. Tudi ostale farme imajo
zgrajene čistilne naprave za odplake, toda nobena nima
rešeno čiščenje odplak do te mere, kot to zahteva zakonodaja.

Organizacija nadzora. Vodnogospodarska inšpekcija je bila v
obdobju 1990-1993 organizirana dvostopenjsko. Na I. stopnji
so bili organizirani kot občinski (13) in medobčinski vodnogospodarski inšpektorati. Pred reorganizacijo v letu 1995 je bilo
zaposlenih 29 inšpektorjev.
V Republiškem vodnogospodarskem inšpektoratu, ki je deloval kot drugostopenjski organ, je bilo zaposleno od 3 do 5
inšpektorjev v različnih obdobjih. Ob koncu leta 1994 so bili
zaposleni dva inšpektorja in glavni inšpektor.

V tem obdobju je celulozna in papirna industrija deloma
sanirala svoje odplake, toda nobena tovarna svojih odplak ni
očistila do zakonskih norm. Najbolj se je zakonskim normam
približala Papirnica Radeče. Celulozo Goričane je vodnogospodarska inšpekcija zaprla. Na področju rudarstva in energetike je potrebno izpostaviti TE Šoštanj, ki je popolnoma
zaprla krogotok vode za transport pepela in s tem bistveno
zmanjšala onesnaževanje Pake. Precej rudnikov je prenehalo
obratovati. V separaciji rudnikov Trbovlje in v Rudniku
Zagorje so zgradili čistilne naprave in s tem bistveno zmanjšali onesnaževanje Save.
poročevalec, št. 6/1

3.5.2.1.2. Inšpekcija za okolje
Ob reorganizaciji vodnogospodarskega inšpektorata, ki se
je združil z urbanistično inšpekcijo, je bivša vodnogospodarska inšpekcija prevzela pristojnosti na vsem področju ekologije. Poleg dosedanje pristojnosti torej še: emisije v zrak,
odpadke, odlagališča, emisije hrupa, nadzor na meji, nadzor
24

javnh služb varstva okolja, varstva narave itd., pri tem pa
izgubila 10 inšpektorjev. Poleg tega se tekoče spreminja nova
zakonodaja, ki ureja omenjena področja, kar pomeni dodatno
izobraževanje in bistveno več dela. Inšpektorat RS za okolje in
prostor ima oddelek Inšpekcija za okol|e in je enostopenjski
organ z območnimi enotami po vsej državi.

3.6.2.2. Nadzor nad porabo fitofarmacevtskih sredstev
Promet fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu ureja Zakon o
varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso
državo (Ur. list št.74/89, v nadaljevanju zakon o varstvu rastlin). Nadzor nad zakonom o varstvu rastlin opravljata dve
inšpekciji in sicer mejna fitosanitarna inšpekcija na področju
mednarodnega prometa rastlin in fitofarmacevtskih sredstev
ter občinska kmetijska inšpekcija v notranjem prometu.

, Iz tega kratkega prikaza je razvidno, da so zahteve zakonodaje nerealne glede na kadrovsko zasedbo, ki jo Imamo.

V letu 1993 je občinska kmetijska inšpekcija v Republiki
Sloveniji organizirana v 14 medobčinskih in 13 občinskih
inšpektoratih z 39 zaposlenimi inšpektorji. Zaradi naraščajočega števila novih trgovin brez ustrezne kadrovske zasedbe,
ki so se začele ukvarjati s prodajo fitofarmacevtskih sredstev,
je bilo dano navodilo občinskim kmetijskim inšpektorjem o
doslednem nadzoru izpolnjevanja pogojev po zakonu o varstvu rastlin iz leta 1989. Ta je bil glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati pravne osebe, ki se ukvarjajo s prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi, bistveno strožji od slovenskega
zakona iz leta 1974. Po tem zakonu je za izdajo in nabavo
fitofarmacevtskih sredstev v trgovini odgovoren diplomirani
inženir kmetijstva. S tem določilom naj bi bilo doseženo
odgovorno trgovanje s temi sredstvi, da bo rešeno vprašanje
vračanja ostankov in embalaže, v svetovanje pa bo zajet kar
najširši krog uporabnikov. Inšpektorji so nadzirali izpolnjevanje pogojev glede prostorov in strokovne usposobljenosti.

Pogoji za učinkovit nadzor
Strokovna usposobljenost dosedanjih okoljevarstvenih
inšpektorjev je dobra, saj imajo vsi razen dveh visokošolsko
izobrazbo, dva pa imata višješolsko izobrazbo. Da bo nova
inšpekcija za področje varstva okolja učinkovita, je potrebno:
• v I. fazi sprejeti in izobraziti 25 novih inšpektorjev ter jim
zagotoviti ustrezne pisarniške prostore in opremo;
• preobsežen inšpektorat razdeliti v Inšpektorat za varstvo
okolja - kot to določa ZVO, in v Inšpektorat za prostor.
Razlogi za to so:
• vodnogospodarski inšpektorat je dobil dodatne pristojnosti za celotno ekološko področje in varstvo narave;
• sedaj je inšpektorat enostopenjski organ s poudarkom in
strokovnem znanju na različnih področjih;
• nadzor se vrši po ekološki zakonodaji, ki nima zveze s
prostorsko zakonodajo;
• koordinacija sedanjega inšpektorata RS za okolje in prostor za tako različna delovna področja je praktično nemogoča;
• prednosti o sinergijskih učinkih so navidezne;
• več drugih inšpektoratov je izgubilo precej svojih pristojnosti, pa so ostali samostojni inšpektorati (gradbeni, rudarski,
energetski, zdravstveni - zgubil del pristojnosti).

Mejna fitosanitarna inšpekcija je leta 1993 s 30 zaposlenimi
delovala na 6 mejnih postajah*6 in so pokrivale skupno 29
mejnih prehodov za železniški, cestni, pomorski, zračni in
poštni promet. Opravlja nadzor pri uvozu in sicer s preverjanjem izdanih dovoljenj za uvožena sredstva ter s preverjanjem
izpolnjevanja pogojev za trgovanje s temi sredstvi na strani
uvoznika. Inšpekcija tudi preverja opremljenost fitofarmacevtskih sredstev z ustrezno deklaracijo in navodilom za uporabo.

Med specifičnimi problemi inšpekcijskega nadzorstva je
potrebno izpostaviti:

V okviru Republiške kmetijske inšpekcije delujejo 4 zaposleni.
Poseben oddelek se ukvarja z varstvom rastlin in opravlja
upravne naloge s področja varstva rastlin kot npr.: registracija
fitofarmacevtskih sredstev? izdajanje dovoljenj za uvoz teh
sredstev, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s
področja varstva rastlin (EPPO, CIPAC, OILB).

• odlagališča odpadkov in nevarnih odpadkov, ki v večini
primerov niso ustrezno urejena in povzročajo z izcednimi
vodami onesnaženje vodotokov in podtalja;
• male hidroelektrarne so se gradile kar na priglasitev del, če
je na vodotoku že bil vodnogospodarski objekt;
• lastninsko preoblikovanje je povzročilo precej težav pri
delu inšpekcije zaradi povečanja števila podjetij in zaradi
težnje v podjetjih, da ekološke probleme skušajo zanemariti;
• inšpektorji v občinah so bili preobremenjeni, ker so opravljali delo tudi iz stvarne pristojnosti drugih inšpekcij;
• inšpektorji so za svoje delo slabo nagrajeni, kar vpliva na
delo pri inšpekcijskem nadzoru.

Število izdanih odločb se je leta 1993 v primerjavi z letom 1992
povečalo za trikrat (tabela 84). Vloženih je bilo enajst prijav
(štiri iz leta 1992) za gospodarski prestopek zaradi proizvodnje in prometa zaščitnih sredstev ter dvajset prijav (deset iz
leta 1992) za prekršek glede proizvodnje in prometa zaščitnih
sredstev za varstvo rastlin.
m status območne enote Republiškega kmetijskega inšpektorata.
Število opravljenih pregledov in izdanih odločb v
letu 1993 na podlagi Zakona o varstvu rastlin

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI
podjetja
občani
128
600
68
330

Proizvodnja in promet zaščitnih sredstev
Strokovna usposobljenost v trgovinah
Skupaj na podlagi zakona o /arstvu rastlin
761
1353
Leto 1993
976
1285
Leto 1992
502
1089
Leto 1991
531
1117
Leto 1990

število izdanih odločb
skupaj
728
398

219

2114
2261
1591
1648

477
145
161
143

151

Vir: Poročilo o delu kmetijske, gozdarske, mejne fitosanitarne, lovske in ribiške, veterinarske in mejne
veterinarske inšpekcije v Republiki Sloveniji za leto 1993
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Izločitve sredstev za varstVo rastlin iz prometa v letu 1993
VZROK IZLOČITVE
deklaracija
rok trajanja
skupaj
deklaracija
organoleptika
rok trajanja
skupaj

ŠTEV. PRIMEROV
25
14

ENOTA

KOLIČINA

kg
kg
kg
1
1
1
1

39
22
1
16
39

3457
51
3508
246
108
82
436

Vir: Poročilo o delu kmetijske, gozdarske, mejne fitosanitarne, lovske in ribiške, veterinarske in mejne
veterinarske inšpekcije v Republiki Sloveniji za leto 1993
nega sodelovanja in povečal obseg raznovrstnih povezav na
področju varstva okolja v Evropi.

Na osnovi zaKpna o varstvu rastlin je občinska kmetijska
inšpekcija izdajala soglasja za opravljanje dejavnosti pridelave rastlin za prodajo na trgu za prehrano in za sadike, kjer
mora pridelovalec voditi evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Evidenca mora vsebovati podatke o vrsti rastlin,
o vrsti pesticida, datumu uporabe, količini uporabljenega
sredstva ter koncentraciji in datumu spravila.
Pri registraciji fitofarmacevtskih sredstev se upoštevajo
evropska priporočila. V uradnem listu je bil objavljen seznam
fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovoljenje za promet na
območju R Slovenije. Vsa sredstva so bila pred sprejemom v
listo R Slovenije preučena na podlagi dokumentacije in izločena so bila tista, ki bodisi niso uvrščena na pozitivno listo,
Evropske Skupnosti, ali pa je slovenska komisija za registracijo fitofarmacevtskih sredstev presodila, da izhajajoč iz
usmeritve R Slovenije v okolju prijazno kmetijstvo, sredstva
niso več primerna za uporabo. Tako so bila izločena sredstva
izdelana na podlagi kloriranih ogljikovodikov, živega srebra.
Zaradi negativnih posledic na okolje in na zdravje ljudi so bila
izločena v celoti vsa sredstva na podlagi lindana.

Multilateralne oblike sodelovanja. S sprejemom v OZN je
Slovenija postala članica Programa Združenih narodov za
okolje (UNEP) in bila vključena v dejavnosti Evropske ekonomske komisije. Po sprejemu v Svet Evrope pa so se odprle
tudi možnosti za sodelovanje v okviru njegovih dejavnosti. Po
osamosvojitvi je bilo razmeroma hitro obnovljeno sodelovanje v okviru Srednjeevropske pobude in Delovne skupnosti
Alpe Jadran, v teku pa so tudi pomembni projekti za varstvo
posameznih regij (npr. Sredozemlje, porečje Donave, stiki z
delovnimi skupnostmi in različnimi vladnimi in nevladnimi
mednarodnimi organizacijami, ki so dejavne na področju varstva okolja idr.).
V procesu Okolje za Evropo, v katerem sodelujejo države z
območja Evropske ekonomske komisije ZN (t. j. Evrope in
severne Amerike), ter mednarodne vladne in nevladne organizacije in finančne institucije s tega območja, sodeluje Slovenija v skladu s svojimi zmogljivostmi. Njena delegacija,
sestavljena iz predstavnikov vlade, gospodarske zbornice in
predstavnikov nevladnih organizacij, se je udeležila ministrskih konferenc Okolje za Evropo aprila 1993 v Luzernu in
oktobra 1995 v Sofiji. Slovenija je sodelovala pri pripravi
skupnega evropskega poročila o stanju okolja, ki je bil predstavljen na konferenci v Sofiji; na delovnih srečanjih v sklopu
procesa Okolje za Evropo pa zaradi kadrovskih omejitev udeležba države ni redna in dovolj aktivna.

Na našem trgu je v letu 1993 imelo dovoljenje za uporabo 512
fitofarmacevtskih sredstev. Komisija za registracijo je zasedala na šestih sejah ter izdala pozitivno mnenje za registracijo
31 novih sredstev oziroma sprejela 5 dopolnitev in podala
negativno soglasje glede 12 vlog za registracijo.
V Uradnem listu št.8/94 z dne 18.02.1994 je objavljen seznam
fitofarmacevtskih sredstev, za katera so prenehala veljati
dovoljenja za promet. Seznam je obsegal 45 fitofarmacevtskih
sredstev.

Mednarodne pogodbe. Slovenija je z Deklaracijo ob neodvisnosti 25.6.1991 prevzela pravno nasledstvo vseh mednarodnih pogodb, ki jih je bila sklenila SFRJ, kar pa je za dejanski
prevzem terjalo poseben, ločen postopek za vsako prevzeto
obveznost. Pomembna okoliščina, ki je terjala dodatno pozornost, je dejstvo, da SFRJ kot pogodbenica ali vsaj podpisnica
številnih mednarodnih pogodb s področja varstva okolja prevzetih obveznosti ni vselej izpolnjevala v skladu z njihovimi'
določili.

3.7. MEDNARODNO SODELOVANJE
Do osamosvojitve RS je bilo mednarodno sodelovanje na
področju varstva okolja omejeno pretežno na obmejne regije
sosednjih držav in sodelovanje v okviru Delovne skupnosti
Alpe Jadran. Vzpostavljeno je bilo tudi stalno bilateralno
sodelovanje z nemško zvezno deželo Bavarsko, občasno pa
multilateralno v sklopu različnih regionalnih pobud, pa tudi
nekaterih mednarodnih nevladnih organizacij, kot je Mednarodna komisija za zaščito alpskih regij CIPRA, ki je oktobra
1990 v Martuljku izvedla svoje redno letno zasedanje.

Po drugi strani pa SFRJ ni bila članica nekaterih za Slovenijo
pomembnih mednarodnih pogodb - kot npr. Baselske konvencije o kontroli gibanja posebnih odpadkov preko meja in
njihovem odlaganju in Londonskega amandmaja o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč. Te pogodbe imajo
ob okoljski dimenziji tudi velik gospodarski pomen, saj določajo pomembne zahteve za celotne industrijske panoge.

Po osamosvojitvi RS oziroma njenem mednarodnem priznanju je bilo potrebno vzpostaviti številne medvladne povezave,
ki so bile dotlej izključno v pristojnosti zveznih oblasti v
Beogradu. Razen tega, da je bilo potrebno zagotoviti vključitev naše države v obstoječe oblike povezovanj, je osamosvojitev Slovenije sovpadala z nastajanjem procesa Okolje za
Evropo, ki je po letu 1991 bistveno pospešil tok mednarodporočevalec, št. 6/1

Med pomembnejše mednarodne pogodbe, sklenjene v
obdobju po osamosvojitvi, sodi tudi Konvencija o varstvu Alp
(t. i. Alpska konvencija), ki vzpostavlja sistem enotnega pristopa držav k varstvu in razvoju alpskega prostora. Slovenija
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je ob koncu leta 1994 prevzela predsedovanje in prevzela
obveznost za varovanje in trajnostni razvoj alpskega območja,
ki velja v Evropi in svetu za edinstvenega.

V letu 1995 je bila od Globalne službe za okolje (Global
Environment Facility) zagotovljena dotacija 6,2 milijona USD
za zmanjšanje uporabe ozonu škodljivih snovi v Sloveniji. S
pomočjo teh sredstev bo Slovenija bistveno lažje dosegla
standarde, h katerim se je obvezala s sprejemom Montrealskega protokola in njegovih dopolnitev.

Leta 1992, le nekaj dni po sprejemu Slovenije v OZN, se je
državna delegacija udeležila Konference Združenih narodov o
okolju in razvoju (UNCED 92) v Rio de Janeiru. Tam je podpisala Konvencijo o biološki raznovrstnosti in Okvirno konvencijo o podnebni spremembi. Slednja je bila v Državnem zboru
ratificirana oktobra 1995, medtem ko je Konvencija o biološki
raznovrstnosti v postopku ratifikacije (november 1995).

Mednarodne pogodbe s področja varstva okolja in narave,
vključno s področjem varstva voda, morij in oceanov, jedrske
varnosti ter področjem hidrometeorologije so prikazane v
tabeli 86.

Med drugimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je Republika
Slovenija sklenila po svoji osamosvojitvi, velja omeniti ratifikacijo Baselske konvencije o nadzoru uvoza/izvoza nevarnih
odpadkov in njihovega odstranjevanja, ratifikacijo Londonskih amandmajev k Montrealskemu protokolu o varovanju
ozonskega plašča ter podpis t. i. drugega žveplovega proto- ■
kola (junij 1994) h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike
razdalje preko meja. Podpisan je bil tudi Protokol o zaščiti
epikontinentalnega pasu, morskega dna in podzemlja h Barcelonski konvenciji o varstvu Sredozemskega morja.

V seznam so vnešene bilateralne in multilateralne pogodbe, ki
so po vsebini zanimive za Republiko Slovenijo, bodisi da jih je
nasledila od SFRJ ali sklenila po svoji osamosvojitvi, pa tudi
tiste, ki k njim (še) ni pristopila.
Zaradi preglednosti v seznam niso vključene mednarodne
pogodbe, ki bodisi območno (geografsko), bodisi vsebinsko
(npr. področje kitolova) za Slovenijo niso zelo pomembne,
prav tako pa tudi ne tistih, ki so vsebinsko preživele in so jih
nadomestile novejše mednarodne pogodbe.
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Mednarodne pogodbe
Naslov

St
1 Sporazum med ELRJ m Republiko Avstrijo o
vodnogospodarskih vprašanjih mejnega toka Mure m
obmejnih voda Mure
2 Sporazum med vlado FLRJ m zvezno vlado R Avstrije
o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo Drave
.1 Sporazum med Vlado Republike Slovenije m Zvezno
vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju
prostota prostorskem planiranju in regionalni politiki
4 Jugoslovansko ■ italijanski sporazum o sodelovanju pri
vaistvti voda |adranskega morja in obalnih območij
pred onesnaževanjem
Sporazum o delu Stalne jugoslovansko • italijanske
komisije za vodno gospodarstvo
6 Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o reševanju vodnogospodarskih
vprašanj
Konvencija o prekomejmh učinkih industrijskih nesreč Convention on the Transboundary Effects of
Industrial Accidents
« Konvencija o presoji vpliva učinkov na okol|e preko Convention on Environmental Impact Assessment
meja
in a Transboundary Context
9 Konvencija o biološki raznovrstnosti
Convention on Biologu al Diversity
10 Konvencija o varstvu Alp
Uberemkommen zum Scluitz der Alpen

Podpis
07.05.SS

Osnovni
RS
s«y
podatki
Kraj
Status IJL MP Status UL M P
N
Dunaj
R
10/56

25.05.54

Ženeva

N

04.07.95

Maribor

R

15(69*95

14.02 74

Beograd

N

30.03.7«

Benetke

21.10.94

Ljubljana

17.03.92

Helsinki

25 02.91

Espoo

13.06.92
07.11.91

Rio de J.
Salzburg

P
R

10 j Protokol o hribovskem kmetijstvu
l()b Protokol o urejanju prostora m trajnostnem razvoju

20.12.94
20.12.94

Chambery
Chamhery

P
P

20.12.94
20.12.94

Chambery
Chambery

P
R

7(221/95

02.02.71

Ramsar

N

15/92

03 12.82

Pariš

03.03.73

Waslungton

22.06.79
30.04.83
23.06.79

Bonn
Caboroiu1
Bonn

19.09 79

Bern

19.11.56
10.05.79

Stiasbourg

13.1 1.87

Strasbourg

R

3( 141/92

10.03.76

Strasbourg

R

.3(141/92

18.03.86

Strasbourg

23.11.72

Pariš

N

06.05.69

London

\

l()c Piotokol o varstvu narave in urejanju krajine
10(1 Piotokol o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o
varsvu Alp
11 Konvencija o mokrtščih. ki so mednarodnega pomena,
zlasti kot prebivališča močvirskih |>tic
1 la Piotokol o dopolnitvi Konvencije o mokriščih. ki so
mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališč
močvirskih ptic
12 Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi
vrstami divje flore in favne
I2a Amandmaji
121) Amandmaji
i;< Konvencija o ohranjanju migratormh vrst divjih živali

Protokoli Berglandvvirtschaft
Protokoli Raumplamnug uud nachhaltige
Ontvvicklung
Protokoli Naturschutz und Landschaftspflege

Convention on Wetlands of International
lm|)ortance Especially .is Waterfowl Habitat
Protocol to Amend the Convention on Wetlands
of International Importance Especially as
Waterfowl Habitat
Convention on Intemaiional Trade in
Endangered Spedes of Wild fauna and flora
Amendments
Amendments
Convention on the Conservation of Migratory
Species of VVild Anunals
14 Konvencija o ohranjanju divjega rastlinskega in žival- Convention on the Conservation of Euro|)ean
skega sveta in naravnih nahajališč v Evropi (št. 104) Wildlife and Natural Habitats (No. 104)
I4a Amandmaji
Amendments
lr> Evropska konvencija za zaščito živali za zakol
European Convention lor the Protection of
Anunals for Sfaughter
16 Hvro|)ska konvencija o zaščiti živalskih ljubljencev
European Convention lor the Protection of Pet
Animals
17 Lvropska konvencija za zaščito živali v vzrejne
European Convention lor the Protection of
namene
Animals Kept for farmmg Purposes
18 fvropska konvencija o zaščiti vretenčarjev, ki se
The European Convention for the Protection of
u|)orabljajo za eksperimentalne in druge znanstvene Vertcbratc Animals used for expenmental and
other scientific purposes
namene
19 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in narave
Convention for the Protection of the World
dediščine
Cultural and Natural Heritage
Eurtipean Convention on the Protection of the
20 l.vro|)ska konvencija o zaščiti arheološke dediščine
Archaeological Heritagc
(No.66)
21 Lvropska konvencija o zaščiti arhitekturne dediščine European Convention on the Protection of the
(No. 121)
22 Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrske Vienna Convention on Civil Liability for Nudear
Damage
škode
Convention Supplementary to the Pariš Conven2.1
tion on Third Party Liability in the Pield of
Nuclear Energy (as amended)
Ameudment...
2. i j
Amend ment...
23b
Joint Protocol Relating to the Aplication of the
24 Skupni protokol o izvajanju Dunajske in Pariške
Vienna Convention and the Pariš Convention
konvencije
Convention Relating to Civil Liability in the
25
field of Maritime Carnage of Nuclear Material
26 Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala Convention on the Phvsical Protection of
Nuclear Material
27 Konvencija o |)omoči v primeru jedrskih nesreč ali Convention on Assistance in the Čase of a
Nuclear Accident or Radiological Emergency
radiološke nevarnosti
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.R

1/55

11/92.

R

2/77

N

11/92.

K

9/80

R

2(10)/95

R

9/77

15/92

R

56/74

9/92.

R

5/77

5(191/95

1980
21.05.63

Dunaj

31 01.63

Bruselj

28.01.64
16 11 82
21.09.88

Dunaj

17.12.71

Bruselj

03.03.80
26.09.86

*

R

22(79*94

Dunaj

N

9/92.

R

9/85

Dunaj

N

9/92.

R

4/91

Naslov
LSi
2k Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih
nesrečah
29 Sistem za poročanje o incidentih IAEA (IALA-IRS)
30 Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne
agencije za jedrsko energijo
31 Statut Mednarodne agencije za atomsko energijo

Convention on Early Notification of a Nuclear
Accidcnt
The IAEA Incident Reportmg System (IALA-IRS)
Agreement on the Privileges and Immunities of
the International Atomic Energy Agency

Podpis
26.09.86

Osnovni
SFRJ
RS
podatki
Krai
Status IIL MP Status lil. Ml'
N
Dunaj
9/92. R
15 89

14.05.86
01.07.60

Dunaj
Dunaj

26.10.1956

N
N

9/92.
9/92.

R
R

1/87.
1/64,

N

IIL24/92

R

01.07.68
05.08.6.)

London
Moskva

N
N

IIL 14/92
IJL14/92

R
R

1/58. .3/58.
6/58 6/7. ).
9/86
10/70
11/6.3

11.02.71

London

N

11L14/92

R

.3.3/7.3

12.05.54

London

N

15^92

R

29.11.69

Bruselj

N

15/92

R

60.73
55 74.J Nr>

19.11.76
25.05.84
18.12.71

London
London
Bruselj

N

15/92

R

.3/77

19.11.76
25.05.84
29.11.69

London
London
Bruselj

N

15/92

R

mi

02.11.7.3

London

N

15/92

R

12/81

29.12.72

London

N

R

1.3/77

12.10.78
24.09.80
04 06.74

London
London
Pariš

02.11.7.3

London

N

15/92

R

2/ks

17.02.78

London

N

15/92

R

2/85

15.0.3.85
16.02.76

Barcelona

N

R

1277

16.02.76

Barcelona

N

R

12/77

16.02.76

Barcelona

N

R

12/77

17.05.80

Atene

N

R

l*)0

03.04.82

Ženeva

N

R

9'8r>

1994

Barcelona

P

16.09.68

Strasbourg

25.10.8.3
17.03.92

Strasbourg
Helsinki

2.3.01.71

Bruselj

R

15/75

%
32 Sporazum o neširjenju jedrskega orožja
3.1 Pogodba o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem v Treaty Banning Nudeai Weapon Tests m the
atmosferi, v ludzračnem prostoru in pod vodo
Atmosphere. in Outer Space and Under VVater
34 Pogodba o prepovedi postavljanja jedrskega in
Treaty on the Prohibition of the Emplacement •
drugega orožja za masovno uničevanje na morsko
ol Nuclear Weapons and Other Weapons of
dno in njegovo podzemlje
Mass Dcstruction on the Sea-bed and the
Subsoil Thereof
35 Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja International Convention for the Prevention ol
morja z oljem, 1954
Pollution of the Sea by Oil, 1954
% Konvencija o civilni odgovornosti za škodo. ki se
International Convention on Civil Liability for
Oil Pollution Damage (as amended)
povzroči z onesnaževanjem z nafto (=ol|i|
■V)j
Amcndment...
36b
Amendment..
37 Konvencija o ustanovitvi Medn.sklada za poravnavo International Convention on the Establishmcnt
of an International Euiid for Compensation for
škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto (»olji)
Oil Pollution Damage
37a Amandmaji..
Amendment..
37 b Amandmaji...
Amendment..
38 Konvencija o posredovanju na odprtem morju v
International Convention Rclatmg to Intcrvention
primeru nesreče, ki povzroči onesnaženje z nafto
on the High Seas in Cascs of Oil Pollution
Casualties
38a Piotokol o intervencijah na odprtem morju v primeru Protocol Rclating to Intervention on the High
onesnaževanja s snovmi, ki niso olja
Seas in Cascs of Marine Pollution by Substances Other than Oil
39 Konvencija o preprečevanju onesnaževanja inorja z Convention on the Prevention of Marine Pollutiodpadnimi in drugimi snovmi, s prilogami
on by Dumpmg of Wastes and Other Matter
39a Amandmaji
Amcndmcnts
39b Amandmaji
Amendment s
40
Convention on the Prevention of Marine
Pollution from Land-bascd Sources
41 Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaženja International Convention for the Prevention of
morja z ladij. 1973
Pollution from Shij>s.l97.3
41a Protokol 1978, ki se nanaša na mednarodno
Protocol of 1978 Reladng to the International
konvencijo o
Convention for
4lb preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. 1973
the Prevention of Pollution from Ships
41 c Amandma k protokolu.
Amendment to the Protocol ...
42 Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred
Convention lor the Protection of the
onesnaževanjem
Mcditcrrancan Sea agamst Pollution
42a Protokol o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega Protocol for the Prevention of Pollution of the
morja zaradi |)ota|)ljanja odpadkov in drugih materia- Meditcrrancan Sea by Dumpmg from Ships and
lov z ladij m letal
Aircrait
42b Protokol o sodelovanju v boju zoper onesnaženje
Protocol Concerning Co-operation in Combating
Sredozemskega morja z nafto in drugimi škodljivimi Pollution of the Meditcrrancan Sea by Oil and
snovmi v primerih nezgode
other Harmful Substances in Cases of Emergency
42c Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred
Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from land-bascd souronesnaževanjem s kopnega z aneksi 1. II. III
ces
Protocol Concerning Mcditcrrancan Spccially
42d Protokol o posebei zaščitenih območjih
Protected Areas
Sredozemskega morja
42e Protokol o zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaževanjem med raziskovanjem in izkoriščanjem epikontinentaluega pasu, morskega dna m njegovega podzemlja
Europcan Agreement on the Restriction of
43 Evropski sporazum o omejitvi uporabe določenih
pralnih detergentov in čistil; s protokolom (št. 115), theUse of Certam Detergents in Waslung and
Cleaning Products
od|Hto za p. 1983
Amendment...
43a Amandmaji. .
44 Konvencija o zaščiti in uporabi prekomejnih vodnih Convention on the Protection and Use of
Traunsboundary VVatercourses and International
tokov in mednarodnih jezer
Lakes
45 Sporazum o izvajanju evropskega projekta s področja Agreement on the Implcmcntation of a
European Project on Pollution. on the Topic
onesnaženosti o temi "obdelava usedline odplak"
"Sewagc Sludge Processing"
29
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Naslov
*w» Sporazum o izvajanju evropskega projekta s področja
onesnaženosti, o temi "Analiza organskih mikropovzročevalcev onesnaženosti vode"
47 Dunajska konvencija o varstvu ozonskega plašča s
prilogama 1 in II
47a Montrealski piotoko! o substancah, ki .škodljivo
delujejo iij ozonski plašt
471) Londonski Amandman k Montrealskemu protokolu o
substancah, ki škodljivo delujeio na ozonski plašč
47c Copenhagenski amandmaji k Montrealskemu protokolu
o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plaši
48 Okvirna konvencija o podnebni spremembi
44 Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje
preko meja
49a hotokol h konvenciji o onesnaževanju zraka na velike
razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem
financiranju programa sodelovanja za spremljanje in
oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi
(EMEP)
4% SOj protokol
4'Jc Protokol h konvenciji o < mesna ž zraka na velike
razdalje preko meja iz leta 1979 glede kontrole
emisije NOx ali priliva..
49(1 Protokol h konvenciji o onesnaž. zraka na velike
razdalje preko meja glede kontrole emisije lahko
hlapljivih organskih snovi m priliva...
50 Baselska konvencija o nadzoru uvoza/izvoza nevarnih
odpadkov in niilmvcga odstranjevanja
51 Konvencija o civilni odgovornosti za škodo,
povzročeno z aktivnostmi, ki so nevarne za okolje

Status:
UL MP:

Agreement on tlu* Implementation of a
European Project on Pollution. on the Topic
"Analysis of Orgamc Micropollutants in Water"
Vienna Convention lor the Protection of the
Ozone Layer
Montreal Protocol on Substances that Deplete
Ozone Layer
London Amendments and Adjustments to the
Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone tayer
Copenhagen Amendments to the Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer
Convention on Climate fhange
Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution
Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Long-Term
Financing of the Co-operative Programme for
Monitor mg and Evaluation of the Long Range
Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP)
Protocol to the 1979 Convention on LongRange Transboundary Air Pollution on the
reduetion of Sulphur
Emission or Their
Transboundary l:luxes by at least 30"»
Protocol to the 1979 Convention on LongRange Transboundarv Air Pollution Concernmg
the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or
Their Transboundary riuxes
Protocol to the 1979 Convention on Long-Range
Transhoundary Air Pollution Concernmg tlu*
Control of Enussions of Volatile Orgamc
Compounds or Their 1 ransboundary Fluxes
Uasel Convention on the Control of Transboundarv Movements of Hazardous Wastes and
Their DiSj>osal
Convention on Civil Liability for Damage Resultiug from activities Dangerous to the Environment

Podpis
23.01.71

Osnovni
RS
SFRJ
podatki
Kraj
Status UL MP Status UL M P
Bruselj
K
15/75

22.03.85

Dunaj

N

9/92.

R

16.09.87

Montreal

N

9/92

R

29.06.90

London

R

17/92

25.11.92

Copenhagen

13.06.92
13.11.79

Rio de J.
Ženeva

P
R

13(59*95
9/92.

R

11/86. 2/87

28.09.84

Ženeva

N

9/92.

R

2/87

14.06.94

Oslo

P

01.1 1.88

Sofija

k/90
16/90

18.1 1.91
22.03.89

Basel

21.06.93

Lugano

R

15/93

Pojasnili) h kolonam:
p=podpis. R= ratifikacija. N = Nasledstvo
Številka Uradnega lista Mednarodne pogodbe,
kjer je dokument objavljen (ponekod je v oklepaju dodana številka uradnega lista)

Vir: MOP
tudi pri teh dveh državah občutna šibkost institucij in njihovih
zmogljivosti za izvajanje nalog, ki izhajajo iz številnih novih
oblik povezav v okviru mednarodnih pogodb in organizacij na
tem področju.

Bilaterala. Sodelovanje, do leta 1991 omejeno v glavnem na
sodelovanje s sosednjimi državami, je bilo po osamosvojitvi
razširjeno na državno raven. Število različnih stikov, povezav
in obveznosti se je v zelo kratkem času povečalo za nekajkrat,
kar pa je bilo povezano z nemajhnimi problemi. Do zastoja je
prišlo zlasti pri sodelovanju z deželami v sosednjih državah.
Te so - tako kot prej - sodelovanje s Slovenijo ohranjale
skozi vse obdobje njenega osamosvajanja in priznavanja, z
uveljavitvijo njene suverenosti pa so izgubile pogovornega
partnerja. Zaradi tega raven sodelovanja s sosednjimi deželami Avstrije in Italije še danes ne dosega tiste iz obdobja pred
osamosvojitvijo Slovenije, čeprav je mogoče govoriti o
pomembnih premikih na bolje po letu 1994.

3.8. ZEMLJIŠKA POLITIKA V VLOGI VAROVANJA OKOLJA
Zemljiška politika in posamezni njeni instrumenti imajo
izvirno sicer druge funkcije, vendar posredno, včasih pa tudi
neposredno, vplivajo tudi na varstvo okolja v najširšem smislu. V razvitih državah z dolgoletno demokratično tradicijo
uporabljajo na področju zemljiške politike praviloma nedirektivne instrumente (predvsem ekonomske), direktivne (zapovedi in prepovedi) pa le v toliko, da z njimi zagotavljajo
univerzalnost določenih pravic za vse državljane oz. prebivalce. V našem primeru ustavno zajamčene pravice do
čistega, zdravega in človeka vrednega okolja.

Na nove temelje je bilo treba postaviti sodelovanje s sosednjimi državami - s Hrvaško, podobno pa je veljalo tudi za
Madžarsko, s katero stikov - razen na področju vodnega
gospodarstva - prej skorajda ni bilo. Tako kot v Sloveniji je
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V Sloveniji navedenih instrumentov nimamo (uzakonjenih) ali
Pa jih ne izvajamo57. Trenutno stanje na tem področju je
naslednje:

Faktor izrabe zemljišča je pri nas zgolj računski, ne pa zavezujoči planski kazalec, o zakonu, ki bi varoval soseda pred
ostalimi sosedi pa sploh še ne razmišljamo.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v začetku leta 1992
Proglasilo prednostno pravico nakupa nezazidanih stavbnih
zemljišč, ki je do takrat pripadala občinam, za protiustavno. S
tem je ustvarila razmere za nenadzorovani promet z zemljišči
"i posledično vrsto političnih pritiskov in izsiljevanj za spremembo urbanističnih planov, v smislu izločitve posameznih
zelenih pasov ob prometnicah ali pa pozidave krajinsko zanimivih področij posameznih vzpetin ali gričev.

3.9. OKOLJSKO IZOBRAŽEVANJE
V času izvajanja prvega projekta namenjenega akcijskemu
raziskovanju na področju ekologije (1992) je bil v praksi
vpeljan izraz okoljska vzgoja in je v programih izobraževanja
tudi dosledno uporabljan.
Vrtec. Program življenja in dela v vrtcu predvideva seznanjanje z vsebinami okoljske vzgoje in predvsem doživljanje
narave in izražanje doživetega na različne načine (likovno,
glasbeno, itd...). Program temelji na izhodišču, da je vzgoja za
varovanje okolja proces, ki se prične že v zgodnji mladosti
otrokovega čustvenega doživljanja narave.

Gradnja na komunalno opremljenih zemljiščih se pri nas
zahteva le na območjih, ki se urejujejo s PIN-om. Na vseh
ostalih območjih zadoščajo že delno opremljena zemljišča.
Slede dispozicije odpadne vode vključuje pojem delno
opremljeno zemljišče možnost graditve greznice. Posledica:
[)a pritisk investitorjev se že sprejeti PIN-i preprosto prekvalificirajo v PUP-e.

Osnovna šola. Vključevanje okoljskega izobraževanja v
osnovno šolo temelji na eni strani na pridobivanju in poglabljanju naravoslovnega znanja ter veščin in spretnosti pri reševanju naravoslovnih in tehnoloških problemov, na drugi strani
pa na pridobivanju sposobnosti vplivanja na odločitve ter
vrednotenja sprejetih odločitev in tehtanja njihovih posledic
glede na cilje. Stanje vključenosti okoljskih vsebin po posameznih predmetih je naslednje (vsebine okoljske vzgoje so
vključene v UN in učbenike naštetih predmetov):
• ekologija kot veda, ki proučuje neživo in živo naravo ter
odnose med njima, je vključena v spoznavanji narave in
biologijo po celotni vertikali osnovne šole;
• pri kemiji teče obravnava številnih vsebin s poudarkom na
problemih, ki nastajajo v naravi zaradi uporabe različnih tehnologij in tehnoloških postopkov. V preteklem letu so bile
vključene tudi vsebine o odpadkih, vrstah, sortiranju in recikliranju. Pomembne vsebine preko katerih se realizirajo cilji
okoljske vzgoje so: energetske spremembe v snoveh, kisline,
baze in soli, pridobivanje in predelava rud;
• pri fiziki so pomembne vse tiste vsebine, ki se ukvarjajo z
gibanjem in valovanjem ter energijo in njeno transformacijo;
• geografija kot vez med naravoslovjem in družboslovjem
obravnava ekološke vsebine v povezavi s klimo, pedologijo in
botaniko;
• vsebine okoljske vzgoje so vključene tudi v predmet Etika
in družba, Tehnična vzgoja In gospodinjstvo, predvsem z
vidika kvalitete življenja nasproti kvalitete okolja.

Zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč v (nekdanji) družbeni
lastnini še nimamo. Lokalnim skupnostim primanjkuje
denarja celo za najbolj vitalne potrebe, tako da zanje pojem
vzdrževanje objektov in naprav skupne komunalne rabe preprosto ne obstoja več. Nekdanje javne zelene in rekracijske
Površine, še predvsem v soseskah usmerjene stanovanjske
9radnje, popolnoma nenadzorovano izgubljajo svoj prvotni
namen in funkcijo in postajajo vedno bolj potencialna žarišča
množičnih zastrupitev in okužb.
Primer ZR Nemčije. ZR Nemčija je referenčna država v pogledu
medsebojne skladnosti instrumentov in njihovega doslednega Izvajanja. Med instrumente, ki posredno ali naposredno vplivajo tudi na
varstvo okolja je mogoče v ZRN šteti:
• Instrumenti za kontrolo trga in promet« z zeml|liči. Transparentnost cen proizvodov, ki so v prometu, je eden temeljnih elementov
slehernega normalnega trga. Torej tudi trga z zemljišči. V ta namen
imajo v ZR Nemčiji uradno vzpostavljen sistem ocenjevanja vrednosti
nepremičnin, glede cen zemljišč pa morajo občine in mesta na vsaki
dve leti izdati karte smernih vrednosti zemljišč. Slednje veljajo kot
obvezne izhodiščne cene pri sklepanju slehernih pogodb. Na ta način
je trg zemljišč v ZRN dejansko instrument za realizacijo prostorskih
planov in hkrati ex ante jamstvo in zagotovilo, da bo lastnina na
zemljišču poleg ekonomske izpolnjevala tudi ekološko funkcijo. Po
drugi strani pa davek na kapitalski dobiček destimulira kupce za nakup
, (kmetijskih) zemljišč z namenom kasnejše preprodaje (za potrebe
gradnje).
• Preventivni Instrumenti varstva okolja. Med preventivne instrumente varstva okolja je mogoče šteti tudi zahtevo po ustrezni komunalni opremljenosti zemljišč pred pričetkom gradnje. Pojem ustreznost
komunalne opreme vključuje v ZR Nemčiji tudi zgrajeno kanalizacijsko
omrežje za odvajanje odpadne in meteorne vode ter njegovo priključitev na čistilno napravo. Prav ta rigorozna zahteva, ki jo v ZRN izvajajo
brezprizivno, je v tkim. novih zveznih deželah sprožila proces vključevanja zasebnega kapitala in delno ali popolno privatizacijo dejavnosti
komunalne in sanitarne hidrotehnike.
• Instrumenti varstva okolja pri uporabi (stavbnih) zemljišč. Razmerja na pripadajočih zemljiščih se v ZR Nemčiji urejujejo skupaj s
pridobivanjem lastnine na stanovanjskem ali drugem objektu, pri
čemer imajo prednost razmerja na pripadajočem zemljišču. Zakon o
stanovanjski lastnini pozna v ZR Nemčiji pri večstanovanjskih blokih in
soseskah pojem skupnostna lastnina, ki poleg skupnih prostorov v
večstanovanjski hiši vključuje tudi skupno (po naše funkcionalno)
zemljišče. Pravice lastnikov stanovanj oz. njihovih najemnikov na
skupnih prostorih in skupnem zemljišču se urejajo s posebnim delilnim protokolom (v izvirniku Teilungserklaerung). V njem so posebej
navedene pravice lastnikov in najemnikov stanovanj do uporabe skupnega zemljišča, obveznosti za zagotavljanje njihove funkcionalne sposobnosti, posebej pa tudi (in to taksativno) omejitve in prepovedi
uporabe zelenih in rekreacijskih površin. To pomeni, da so v delilnem
Protokolu natančno opredeljeni tudi standardi vzdrževanja teh površin
ter način njihovega zagotavljanja in vse omejitve pri njihovi uporabi
(ure dneva, spremstvo staršev, prepoved za domače živali, ipd.)
• Instrumenti za zagotavljanje ekološko-socialne funkcije lastnine
na zemljišču. Temeljno človekovo pravico do življenja in bivanja v
zdravem in za človeška čutila sprejemljivem okolju zagotavljajo v ZR
Nemčiji predvsem z dvema instrumentoma zemljiške politike in sicer s
Predpisanim oz. dovoljenim faktorjem izrabe zemljišča in z določili
sosedskega prava. Prvi onemogoča gradnjo v smislu betonskih silosov
In ustvarjanje brezosebnih betonskih džungel, drugi pa zagotavlja
slehernemu določeno mero zasebnosti, naravne svetlobe, varstvo pred
hrupom, ipd

Vsebine okoljske vzgoje so poudarjene v naravoslovnih
dejavnostih, katerih cilj je poglobiti in povezati naravoslovno
znanje in to znanje uporabiti pri reševanju problemov okolja
(voda, tla, zrak), prehrane in zdravja. Naravoslovne dejavnosti
so zasnovane interdisciplinarno, spodbujajo uporabo metod
raziskovalnega dela, ko učenci samostojno ali v manjših skupinah, pod mentorskim vodstvom učitelja, rešujejo različne
probleme.
Srednja šola. Iz analize ciljev in vsebin pouka SN in biologije
v osnovni šoli je razvidno, da pridobijo učenci le nekatera
znanja, ki so potrebna za obravnavo ekologije. Vsebine okoljske vzgoje so v programih srednjega izobraževanja vključene
v naravoslovne (biologija z ekologijo, kemija, fizika) in družboslovne predmete (geografijo, sociologijo) in jih učenec
obravnava le, če po ti predmeti sestavina predmetnika (gimnazija, nekateri programi strokovnih šol).
V strokovne predmete se vsebine okoljske vzgoje prebijajo le
počasi. Ob zadnji prenovi programov strokovnih šol (1991) so
bile vključene v strokovne predmete v programih na področju
kmetijstva in živilstva, dosledno pa jih vključujemo v strokovne predmete novih programov.
Na podlagi razpoložljivih podatkov je mogoče ugotoviti, da
pouk v srednjih šolah danes, kljub napredku, še ne spodbuja v
željenem obsegu celostne presoje pojavov v naravi ter pozitiven odnos do nje. Često ostaja pri kopičenju izoliranih podatkov znotraj posameznih predmetov, brez povezave družbenoekonomskega in naravoslovnega področja. Za takšno stanje
je več razlogov:
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• parcialno načrtovanje ciljev in vsebin okoljske vzgoje po
predmetih (biologija, kemija, geografija, malo fizika in družboslovje in še najmanj strokovno teoretični);
• neustrezne metode dela, organizacije pouka in premajhne
možnosti terenskega in laboratorijskega dela;
• pomanjkanje gradiv za učence in priročnikov za učitelje ter
v sami
• usposobljenosti učiteljev, ki se usmerja prvenstveno v
podajanje strokovnih znanj znotraj posameznih disciplin.

biotehnike, družbene vede in humanistiko. Obsežnost in kompleksnost okoljevarstvenih raziskav narekuje organiziranost v
ciljno naravnane raziskovalne projekte s povezavo in dopolnjevanjem posameznih raziskovalnih skupin. Za dosego interdisciplinarnega pristopa pri izvajanju projektov in medinstitucionalnega povezovanja raziskovalnih skupin je bil v letu 1994
aktiviran program ciljnega raziskovalnega programa (CRP)
varstva okolja. Program CRP varstva okolja je usklajen z
usmeritvami raziskav, podanih v ustreznih dokumentih Evropske skupnosti ter temeljnimi in operativnimi cilji varstva oko-'
Ija, ki so opredeljeni v zakonu o varstvu okolja.

V teku so naslednje aktivnosti za razvoj okoljske vzgoje in
izobraževanja:

V letu 1994 so bili v okviru tega CRP-ja izbrani naslednji
projekti:

• izobraževanje učiteljev, ki poteka načrtno na nekaterih
predmetnih področjih (raziskovalna šola za učitelje OŠ: biologija, kemija, fizika, tehnika, etika in družba) predvsem za
učitelje osnovne šole, v organizaciji ZRSŠŠ;
• priprava gradiv za učitelje. Gradivo SATIS je prevod angleškega gradiva, ki ga lahko uporabljajo učitelji različnih predmetov v osnovni in srednji šoli;
• nabava dodatne strokovne ali poljudno znanstvene literature, katere je vedno več;
• izdelava nacionalne strategije varovanja okolja, ki naj bi
vključevala tudi globalne cilje okoljske vzgoje;
• spodbujanje sodelovanja vladnih in nevladnih institucij, ki
se ukvarjajo s problemi okolja v različnih fazah od načrtovanja do realizacije ciljev okoljske vzgoje.

A/ Tematski sklop - Atmosferski procesi in kakovost zraka:
1) Optimizacija postopkov za meritve emisij iz kurišč in sežigalnic odpadkov, preverjanje njihove uporabe v praksi in
priprava strokovnih podlag za njihovo standardizacijo;
2) Harmonizacija merilnih metod za spremljanje onesnaženosti zraka v Sloveniji in njeno mednarodno poenotenje.
B/ Tematski sklop - Kakovost tal in podtalnice:
3) Ugotavljanje obremenjenosti tal z naravnimi in umetnimi
radionuklidi,
4) Model zagotavljanja objektivne in primerljive informacije o
stanju onesnaženosti tal, podtalnice in rastlin na izbranih
substancah (PAO, nitrati, nitrozamini, Pb in Cd);
5) Harmonizacije merilnih metod ter oblikovanje kriterijev in
metodologije za ocenjevanje in spremljanje kakovosti podtalnice.

Za dvig kakovosti okoljskega izobraževanja je pomembno:
• sodelovanje v mednarodnih projektih (OECD/CERI- Okolje in šolske iniciative) v sodelovanju s FF v Ljubljani in 15 OŠ
v OE Ljubljana (3 letni projekt). Rezultat dela je knjiga Zgodba
nekega projekta;
• sodelovanje učiteljev v izobraževalnih seminarjih in izmenjavi izkušenj z Avstrijo in Italijo;
• izobraževanje posameznih svetovalcev in učiteljev v seminarjih Britanskega sveta, Združenju učiteljev naravoslovja v
Londonu itd.;
.
• proučevanje načinov načrtovanja okoljske vzgoje v različnih državah sveta in izboljševanjem stanja v Sloveniji;
• vključevanje strokovnjakov z različnih strokovnih področij
v načrtovanje in izvajanje pouka (Raziskovalni inštituti, fakultete, zavodi);
• organizacija posvetov (v sodelovanju z gozdarji), strokovnih srečanj v okviru društev (izobraževanje in izmenjava izkušenj).

C/ Tematski sklop - Kakovost sladkovodnih in morskih voda:
6) Uskladitev merilnih metod specifičnih polutantov površinskih voda ter oblikovanje mednarodno primerljivih kriterijev
in metodologij za ocenjevanje in spremljanje trendov kakovost.
D/ Tematski sklop - Ravnanje z odpadki:
7) Razvoj ekotoksikoloških metod za oceno škodljivih vplivov
na vodne organizme in uvrščanje nevarnih snovi v razrede
glede na zahteve Evropske unije;

3.10. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Skupna vrednost teh projektov 31 500 000,00 SIT, ki so bili v
letu 1994 in 1995 finansirani od ministrstva za znanost in
tehnologijo v višini 18 900 000,00 SIT ter od ministrstva za
okolje in prostor v višini 12 600 000,00 SIT.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v letu 1992 in 1993
finansiralo in sofinansiralo raziskave s področja varstva okolja v okvirju Polja 40 - »Varstvo okolja«, ki je vsebovalo
naslednja področja:
- atmosfera in globalne spremembe,
- varstvo tal in podtalnice,
- ravnanje z odpadki in tehnologije za varstvo okolja,
- vplivi škodljivih dejanj na človeka in druge organizme,
- družbeni vidiki okolja,
- varstvo kulturne in naravne krajine.

3.11. OKOUEVARSTVENO OBVLADOVANJE PROIZVODNJE IN PROIZVODOV
3.11.1. OZNAČEVANJE PROIZVODOV - ZNAK ZA OKOLJE
Tuje Izkušnje. V EU so na pobudo Komisije evropske skupnosti sprejeli skupen program podeljevanja znaka (uredba EEC
št. 880/92 z dne 23.3.1992), ki je začel veljati konec leta 1992.
Po tej uredbi je vsaka država dolžna imenovati pristojno telo
za program podeljevanja znaka. V letu 1992 je Komisija obravnavala predloge posameznih držav za skupine proizvodov in
ekološke kriterije za vsako skupino posebej.

Za te raziskave je ministrstvo v letu 1992 vložilo 3,65% sredstev od skupne vsote za vse raziskovalne programe, v letu
1993 pa 2,47%, kar je v tem letu predstavljalo 101.179.169,00
SIT za 18 projektov. Od teh 18 projektov je bilo 14 temeljnih, ki
jih je ministrstvo finansiralo v celoti, 3 aplikativni in en razvojni program, ki jih je ministrstvo sofinansiralo. Poleg programov iz polja »Varstvo okolja« so bili finansirani tudi nekateri drugi projekti s področja kemije, biologije, gradbeništva,
prostorskih študij, biotehnike in medicine, ki se po tematiki
lahko uvrstijo v varstvo okolja.

Prvi kriteriji so bili sprejeti 28.6.1993 za pralne in pomivalne
stroje. Kriterije so pripravili v Veliki Britaniji. Analiza življenskega cikla je pokazala, da je vpliv na okolje največji v času
uporabe (prek 95 %) - zaradi česar se preverja poraba električne energije, vode in za pralne stroje tudi poraba praška.
Prvi trije znaki so bili podeljeni 25.11.1993 v Veliki Britaniji za
pomivalne stroje.

Pred letom 1992 polje »Varstvo okolja« ni obstajalo, tako da ni
mogoče natančneje opredeliti obsega sredstev, vloženih za
okoljske raziskave pred letom 1992.

Dne 22. 6. 1994 je komisija organizirala informacijsko srečanje namenjeno predvsem nečlanicam EU, ki želijo sodelovati
v shemi zaradi trgovskih razlogov ali zaradi vzpostavitve lastnih sistemov. Na posvetu so bile predstavljene uredbe EEC št.
880/92 s principi politike in procedurami z razlaao metodolo-

Raziskave povezane s problematiko okolja potekajo v sedanji
organiziranosti raziskovalnega dela v Sloveniji na disciplinirani ravni na področjih za naravoslovje, tehnične znanosti,
poročevalec, št. 6/1
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oskrbe ter potrebe po učinkovitejšem organiziranju, finančne
težave, skromen obseg investicij v to dejavnost. Posledice v
okolju so zaradi takšnega stanja očitne. Neodgovorno gospodarjenje s pitno vodo ter razmeroma skromno število kanalizacijskih sistemov se zaključuje s čistilnimi napravami. Te pa
so večinoma neučinkovite, komunalni trdni odpadki se odlagajo na neustreznih občinskih odlagališčih.

ških principov za analizo vplivov v celotnem življenskem ciklu
izdelkov. Posebej je bilo poudarjeno, da je sodelovanje v
shemi odprto tudi za zainteresirane iz držav nečlanic EU.
Zagotovljeni so tudi osnovni mehanzimi posredovanja informacij.
Slovenija. Slovenija je prvi korak za uvedbo podeljevanja
znaka za okolje naredila s sprejemom določb o znaku za.
okolje v Zakonu o varstvu okolja (Ur. list RS, št.32/93; 43.
člen). Osnutek pravilnika je na osnovi uredbe EEC št.880/92
pripravila delovna skupina pri GZS v sodelovanju s predstavniki Urada za standardizacijo in meroslovje in Ministrstva za
okolje in prostor že marca 1992 in ga predložila MOP v
obravnavo. V letu 1995 je po daljšem premoru prišlo do
ponovne oživitve aktivnosti delovne skupine na pobudo industrije, ki naj bi dokončala začeto delo v smislu osnutka pravilnika o znaku za okolje. Vse aktivnosti vodi Ministrstvo za
okolje in prostor.

Komunalne dejavnosti zagotavljajo in zadovoljujejo temeljne
materialne pogoje življenja in dela v naseljih. To z drugimi
besedami pomeni, da imajo komunalne dejavnosti svojstvene
značilnosti, ki deloma izhajajo iz dejstva, da so vezane na
naselja.
Nosilci dejavnosti. Stanovanjsko in komunalno dejavnost je v
letu 1993 v Sloveniji opravljalo 477 podjetij in drugih organizacij in sicer58:
52 javnih podjetij
44 družbenih podjetij
1 zasebno podjetje
1 organizacija sestavljene oblike združevanja
4 delniške družbe
298 družb z omejeno odgovornostjo
1 družba z neomejeno odgovornostjo
76 zadrug.

3.11.2. OBVLADOVANJE OKOLJSKE RAZSEŽNOSTI PROIZVODNJE
Tuje izkušnje. V EU je bila leta 1993 sprejeta t. i. EMAS
regulativa (Council Regulation (EEC) No 1836/93), s katero se
v okviru izvajanja 5. akcijskega programa varstva okolja uvaja
sistem vodenja podjetij z vidika varovanja okolja kot okoljevarstveni instrument nove generacije. Po sprejetem rokovniku
bi morale do 1994-04-13 države članice pripraviti vse
potrebno za operacionalizacijo programa. Presoja in morebitna dopolnitev oz. sprememba regulative je predvidena do
1994-07-13. Navedena regulativa temelji na izkustvu, ki so
ga številne države že pridobile s prakso na ravni nacionalnih
standardov. Med temi ima vodilno mesto Velika Britanija s
standardom BS7750, ki je sorazmerno dobro poznan tudi v
Sloveniji.

Od teh podjetij in organizacij jih je opravljalo nekomunalne
dejavnosti 390, tako, da je število tistih, ki so opravljala komunalne dejavnosti 87, od teh pa komunalne in stanovanjske
dejavnosti skupaj 8. Oblika organiziranosti je bila sledeča
45 javnih podjetij
24 družbenih podjetij s soglasjem družbenopolitične skupnosti
18 drugih oblik
5 opravljalo 9 komunalnih dejavnosti

Slovenija. Slovenija ima sorazmerno bogate izkušnje na
področju uvajanja, presoj in certificiranja sistemov kakovosti.
Na tej osnovi je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje v
letu 1993 pripravil dvoletni projekt Sistem vodenja podjetij z
vidika varovanja okolja in ga pričel izvajati leta 1994 s sofinanciranjem MZT. V izvajanje projekta je vključenih osem podjetij
(Color Medvode, Iskra Kondenzatorji Semič, Kemična tovarna
Podnart, Liv Postojna, Melamin Kočevje, Metalflex Tolmin,
Radenska Radenci ter Sava Kranj), aktivno pa sodelujeta
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza potrošnikov Slovenije. Z uspešno zaključenim projektom bo mogoče slediti
trendom v EU. Po ocenah je Slovenija z izbranim pristopom in
doseženimi rezultati nekje v sredini prakse držav EU.

V večini slovenskih občin (v 47) eno komunalno podjetje
opravlja v glavnem vse_, osnovne komunalne dejavnosti v
občini. Specializirana komunalna podjetja so ustanovljena
predvsem v mestih Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in na
Jesenicah. Poleg tega pa so v organizacijskem in funkcionalnem smislu v nekaterih občinah prisotne še druge posebnosti. Te izhajajo predvsem iz tehnologije oskrbe in medsebojne
interesne povezanosti nekaterih občin (na primer Rižanski
vodovod oskrbuje poleg občine Koper še Izolo in Piran, Hidrovod Kočevje Ribnica poleg Kočevja tudi Ribnico, Komunala
Celje odvaža tudi odpadke iz občine Žalec ipd.).

3.12. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA

Število zaposlenih, Izobrazbena struktura in plače. Število
vseh zaposlenih v tej dejavnosti v Sloveniji je 8150. Dejavnosti
so do nedavna temeljile na enostavnih postopkih in delovnih
fazah ter temu ustrezno pomanjkljivo strokovno usposobljenem kadru z značilno pretežno ročnim opravljanjem dela. Za
te dejavnosti še posebej velja, da jih je mogoče visoko mehanizirati, avtomatizirati, elektronsko upravljati, kar izredno
ugodno vpliva na varnost, točnost, zanesljivost in kakovost
teh dejavnosti oziroma storitev. Tehnično visoka organiziranost pa zahteva tudi višjo strokovno izobrazbo. Vloga in
pomen se nenehno večata, kader pa mora biti sposoben
suvereno reševati vse bolj zapleteno in kompleksno problematiko. Tem trendom izobrazbena struktura zaposlenih v
preteklih letih ni sledila in tudi v letu 1993 ni opaziti bistvenih
sprememb.

Komunalne dejavnosti zagotavljajo in zadovoljujejo temeljne
materialne pogoje življenja in dela v naseljih. To pomeni, da
imajo komunalne dejavnosti svoje značilnosti, ki deloma izhajajo iz dejavnosti, ki so vezane na naselja.
Z uveljavitvijo zakona o varstvu okolja - 2. julij 1993 so se
komunalne dejavnosti in oskrba formalno uvrstile med javne
službe varstva okolja. Pri tem je večji del le teh razvrščen v
obvezne lokalne javne službe, del pa tudi v republiške javne
službe. Pri tem so izvajalci oziroma nosilci dejavnosti določene nujne materialne pogoje v naseljih opravljale in jih
opravljajo še naprej ne glede na določila zakona o varstvu
okolja. Tako je v različnih okoljih prisotna različna zastopanost nosilcev oskrbe kot tudi obveznih lokalnih javnih služb
tako, da nekatere izmed njih niso zastopane, druge ki kot take
niso opredeljene v zakonu o varstvu okolja pa so zastopane.

Financiranje dejavnosti. Vodooskrba, kanalizacijski sistemi s
čistilnimi napravami in gospodarjenje s komunalnimi trdnimi
odpadki naj bi se načeloma financiral preko cen komunalnih
proizvodov in storitev. Vendar je trenutno stanje tako, da se
cene indeksirajo v določenem deležu uradno priznane inflacije. Taka politika cen na eni strani nima strokovne podlage in
povzroča pri nemalo izvajalcih težave pri normalnem poslovanju. Razkorak med dejanskimi stroški in dirigiranimi cenami
na škodo prvih ima vrsto negativnih posledic. Nezadržno se

Dejstvo pa je, da v letu 1993 o gospodarskih javnih službah še
ne moremo govoriti, saj so bila podjetja kot izvajalci tovrstne
oskrbe registrirana in klasificirana pod drugačnimi nazivi.
Poleg tega je del izvajalcev javnih služb na tem področju
opravilno, dohodkovno in drugače bil institucionaliziran po
načinih, ki presegajo principe javnih služb.
Stanje oskrbe na področju gospodarskih javnih služb varstva
okolja ni zadovoljivo. Značilna je skromna raven komunalne

H
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Vir: Statistični letopis RS 1994.
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nižajo nivoji oskrbe, znatno je zmanjšan obseg vzdrževanja
oskrbovalnih sistemov, pričakuje se nelikvidnost predvsem
tistih podjetji, ki so najemala kredite, amortizacija se ne
odvaja, če pa se, se v znatno zmanjšanem obsegu, ni finančnih virov za nove investicije in uvajanje novih, okolju prijaznejših tehnologij, z naravnimi resursi se gospodari skrajno
neracionalno (vodne izgube, onesnaženja recipientov zaradi
izpustov neprečiščenih odpadnih voda, onesnaženje okolja in
nesmotrna raba prostora s strani.neprimernih ter neracionalnih načinov odprave komunalnih trdnih odpadkov). Nivoji
oskrbe so marsikje izredno nizki in ne zagotavljajo niti minimalnih pogojev življenja in dela v naseljih, kar je temeljna
naloga gospodarskih javnih služb. Trditev, da tako oblikovanje cen proizvodov in storitev minimizira inflacijske učinke ne
zdrži, saj je iz družinskih proračunov v Sloveniji za plačilo
tovrstnih dejavnosti namenjen le neznaten delež.

• način opravljanja predpiše lokalna skupnost z odlokom ii
• lokalna skupnost je postala z dnem uveljavitve zakoni
(torej 02. VII. 1993), lastnik infrastrukturnih objektov in napra'
na svojem območju.
Zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet konec leta 1993. '
glavnem' povzema določila zakona o gospodarskih javni'
službah - za infrastrukturne objekte, ki so postali premoženj«
lokalne skupnosti pa zgolj posplošeno zahteva, da mori
lokalna skupnost z njimi ravnati po načelu dobrega gospo
darja. Kaj to natančno pomeni podrobneje ni predpisano.
Na nekdanji institucionalni okvir komunalnih dejavnosti (p<
novem obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja) je polei
lastninskega preoblikovanja nekdanjih podjetij v družben
lasti vplivala tudi reforma lokalne samouprave. Stanje na te«
področju je danes naslednje:

Cene proizvodov in storitev pri marsikaterih izvajalcih komunalnih dejavnosti ne zadoščajo niti za enostavno reprodukcijo. Sredstva za razširjeno reprodukcijo se zbirajo in izkazujejo na različne načine tako, da ni enotne ocene o tem kako in
v kakšnem obsegu izvajalci razpolagajo s temi sredstvi, prihaja do prelivanja sredstev med posameznimi dejavnostmi,
kar je milo rečeno nedopustno.

• lokalne skupnosti so od 02. VII. 1993 lastnice komunalni
objektov in naprav, kar je povezano z določenimi obvei
nostmi. V nekaterih primerih se te lastništva in obveznosti n
zavedajo, zaradi česar so komunalni objekti in naprave tre
nutno de facto brez pravega gospodarja. Prenos komunalni
objektov in naprav od komunalnih podjetij na občine fo<
malno ni bil izvršen. Služba za reformo lokalne samouprave j
v juliju 1995 pripravila Usmeritve in priporočila za izdelav
premoženjskih delitvenih bilanc občin, v katerih so bila opre
deljena pravila delitve vseh oblik premoženja, s posebni'
poudarkom, da je pri lokalnih javnih službah potrebno zage
toviti njihovo učinkovito delovanje. Problemi v zvezi z izd«
lavo bilance stanja in delitve premoženja tam, kjer je iz en
nastalo več lokalnih skupnosti, pa s tem še vedno niso od
pravljeni
• komunalna podjetja v praksi pogosto ravnajo kot uprav
Ijalci osnovnih sredstev, ki so bila svojčas v družbeni lasti;
• meje komunalnih oskrbovalnih sistemov niso bile me
zahtevanimi kriteriji "pri oblikovanju območij novih lokalni
skupnosti, zaradi česar je prej pravilo kot izjema stanje, d
posamezni sistem oskrbuje več novih lokalnih skupnosti. T
pa hkrati pomeni, da je na tehnično-tehnološkem enovitef
sistemu lahko več lastnikov, izvajalcev, pravnih režimov i
tarifnih sistemov. Teh razmer pa ne sankcionira niti ZVO ni
zakon o javnih gospodarskih službah.

Ostale dejavnosti se financirajo iz proračunskih sredstev,
povračil in nadomestil. Pri tem nastajajo med posameznimi
izvajalci značilne razlike. Te izhajajo tudi iz narave same
dejavnosti, ki so vezane na naselja. Nekateri tovrstni oskrbovalni sistemi znatna sredstva pridobivajo že iz naslova povračil in nadomestil, ker jim to zagotavlja dovolj velik obseg
dejavnosti. Ti so nedvomno v superiornem položaju nasproti
tistim oskrbovalnim sistemom, ki zagotavljajo le nizek obseg
dejavnosti, oziroma dejavnost opravljajo v naseljih z izrazito
prostorsko razpršenostjo. Slednji so odvisni izključno od proračunskih sredstev.
Višine proračunskih sredstev in njihovi deleži namenjeni
tovrstni oskrbi po posameznih občinah so sila različni. Sklepati gre, da je tudi nivo oskrbe sila različen vendar o tem ni
zanesljivih podatkov. Ravno tako se ugotavlja, da izvajalci
dejavnost in pristojni občinski organi razpolagajo in posredujejo različne podatke o obsegu in kvaliteti te oskrbe. Slejkoprej je višina sredstev namenjenih tej potrošnji rezultat sposobnosti in iznajdljivosti pogajalcev (izvajalcev in izvršnih
svetov), ki sodelujejo pri pripravi občinskih proračunov.

Reforma lokalne samouprave ni bila izpeljana do konca in j
tudi z vidika funkcioniranja gospodarskih javnih služb nujn
čimprejšnja vzpostavitev drugega nivoja lokalne samouprav

Tudi na tem področju bi bilo potrebno kar najhitreje pripraviti
strokovne osnove za opredelitev potrebnega - minimalnega
- nivoja oskrbe, standarde in normative za izvajanje dejavnosti ter na njihovi podlagi strokovno utemeljena merila za
delitev proračunskih sredstev. Še bolj kot na področju vodooskrbe, kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami in
gospodarjenje s komunalnimi odpadki pa je izpostavljen problem vzpostavitve potrebnih informacijskih sistemov.

Glede na sedanje stanje pravne urejenosti so možne posle
dice reforme lokalne samouprave po doslej sprejetih zakoni
najmanj naslednji problemi:
• samoupravne pravice in druge pristojnosti, ki jih zako
priznava lokalnim skupnostim, bodo gotovo povečale težnj
po lokalni oskrbi (lasten vodovod, lastna deponija, lastn
čistilna naprava). Poleg tega, da bodo ti sistemi v ekonorr
skem smislu neracionalni, praviloma tudi ne bodo izpolnjeva
zahtevanih oskrbnih in ekoloških standardov;

3.13. LOKALNA SAMOUPRAVA IN VARSTVO OKOLJA
Komunalni objekti in naprave, ki so v znatni meri tudi v
funkciji varovanja okolja, so bili po prejšnji ustavi del družbene lastnine, s katero so upravljala komunalna podjetja ali
kar krajevne skupnosti same. V prvem primeru so potrošniki
uveljavljali svoje interese in potrebe po izvajanju komunalnih
dejavnosti posredno, preko komunalnih samoupravnih interesnih skupnosti. V drugem primeru je uveljavljanje teh interesov potekalo neposredno v krajevni skupnosti sami. Že z
Amandmaji k Ustavi Republike Slovenije so bile leta 1989
ukinjene samoupravne interesne skupnosti. Vse njihove pristojnosti so bile s 01.01.1990 prenešene na tedanje občinske
skupščine. ZVO iz leta 1993 ne govori več o komunalnih
dejavnostih, ampak o obveznih lokalnih javnih službah varstva okolja. Zakon o gospodarskih javnih službah za obvezne
lokalne javne službe varstva okolja med drugim določa:

• glede na to, da je tehnološki del oskrbovalnega sistem
fiksen, organizacijsko-upravni pa deljiv in gibljiv, lahko
bližnji prihodnosti z vso realnostjo pričakujemo vrsto komp«
tenčnih sporov med posameznimi lokalnimi skupnostmi (pr
mer spora glede vodooskrbnega sistema med občinam
Ajdovščina in Nova Gorica);

• njihovo izvajanje mora zagotavljati lokalna skupnost,
• lokalna skupnost v ta namen ustanovi režijski obrat, javno
podjetje, javni gospodarski zavod, kapitalsko družbo ali
podeli koncesijo,

• kompetenčni spori in spori pri delitvi premoženja bod
poleg medijske pozornosti zahtevali tudi ogromno-časa i
energije predvsem visokokvalificiranih kadrov na lokal'
ravni. Zato, tudi ko bo zakonodajalec svoje obveznosti gled

poročevalec, št. 6/1

• lokalne skupnosti so po novem zadolžene tudi za izvajanj
razvojno-tehničnih in strokovnih nalog s področja lokalni
služb varstva okolja. Za te vrste nalog je bila po empirični
podatkih kadrovsko usposobljena manj kot polovica prejšnji
občin, za nove lokalne skupnosti pa lahko ta zahteva pred
stavlja pravo katastrofo;
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izdaje podzakonskih aktov izpolnil, na lokalnem nivoju ni
realno pričakovati bistvenih premikov na področju varstva
okolja. Reforma lokalne samouprave je kot politični projekt
obudila predvsem nekatera lokalno usmerjena nagnenja, ob
tem pa postavila vrsto novih institucionalnih preprek za oblikovanje večjih oskrbovalnih sistemov. V tem smislu je paradoksalna ugotovitev, da lahko predstavlja reforma lokalne
samouprave eno temeljnih ovir za razvoj vsaj treh za varstvo
okolja pomembnih dejavnosti: oskrbe z vodo, odvajanja in
čiščenja odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki;

Agendi 21 za Slovenijo in njeno javno predstavitev. V obeh
primerih so NVO za uveljavitev in upoštevanje svojih stališč
uporabile lobiranje v državnih institucijah in medijih.
Kljub trendu k povezanemu delovanju med NVO še opažamo
nekoordiniranost in rivalstvo, kar v določenih primerih vpliva
na učinkovitost njihovega delovanja.
4. TEMELJNI OKOUSKI PROBLEMI V
SLOVENIJI

• ZVO in zakon o gospodarskih javnih službah sta svoja
določila gradila na prejšnji teritorialni razdelitvi Slovenije in
na prejšnjih geografskih in upravnih značilnostih občin. Nova
upravno-politična razdelitev Slovenije s temi določbami in
rešitvami preprosto ni kompatibilna, zaradi česar se zakon o
varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah in zakon
o lokalni samoupravi v znatnem delu svojih določil ne morejo
izvajati. •
3.14. OKOUEVARSTVENE
NEVLADNE ORGANIZACIJE

IN

1. Kakovost zraka
2. Ravnanje z odpadki
3. Kakovost voda in ravnanje z odpadnimi vodami
4. Izguba biološke pestrosti
5. Ogroženost ekosistemov in naravne dediščine
6. Klimatske spremembe in tanjšanje ozonske plasti
7. Zakislinjevanje
8. Degradacija gozdov
9. Nesreče v okolju
10. Onesnaževanje in degradacija tal
11. Urbani stres

NARAVOVARSTVENE

Od leta 1990 v Sloveniji beležimo opazen porast števila okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij (NVO).
Tako njihovo število v septembru 1995 dosega več kot 80
NVO.

dodatni okoljski problemi, vredni osvetlitve
12. Raba tal in naravnih dobrin
13. Kemične substance nevarne za okolje
14....
15....

Slovenske NVO so po številu članov razmeroma majhne (do
50 članov). Večje število članov beležijo Zveza društev za
varstvo okolja v Sloveniji (združuje 22 društev*), Prirodoslovno društvo Slovenije (800 članov), Slovensko ekološko
gibanje (310 članov) in Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic (300 članov). Večje število članov združujejo tudi strokovna združenja (npr. Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva) ter zveze (npr. Planinska zveza Slovenije), pri
katerih pa varstvo okolja in narave ni njihovo osnovno
področje aktivnosti.

4.1. KAKOVOST ZRAKA
Kljub izboljšanju kakovosti zraka v Sloveniji v zadnjih letih
sodi onesnaženost zraka še vedno med temeljne okoljske
probleme s prioriteto njihovega razreševanja. Z SO? je vse leto
bolj obremenjena okolica termoelektrarn, pozimi pa večja
mesta. Z NO, je najbolj obremenjena neposredna bližina
prometnih cest. Obremenjenost s prahom je največja v mestih
in v bližini industrije, ki emitira trdne delce. Troposferski ozon
(03) in drugi fotokemični oksidanti so največji problem v času
intenzivnega sončnega obsevanja. K emisijam S02 in CO?
največ prispeva elektroenergetika, k emisijam NO, in hlapnih
organskih snovi (VOC) pa promet. Emisija svinca se je povečala zaradi večje porabe bencina; poraba freonov (CFC), ki
škodljivo delujejo na stratosfersko ozonsko plast, pa se
zmanjšuje. Program ukrepov na področju mednarodnih aktivnosti, regulative na področju tekočih goriv in v prometu,
sanacije energetskih objektov, zmanjševanja onesnaženosti
zraka pri industrijskih virih, in ukrepov na lokalni ravni (prehod na boljša goriva, plinifikacija, toplifikacija), pomeni
izboljšanje kakovosti zraka v skladu z mednarodno sprejetimi
merili.

Slovenske NVO delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in
mednarodni ravni. Področje dejavnosti NVO je po vsebini in
obliki široko ter zajema vse tiste dejavnosti, ki so za varstvo
okolja pomembne. To predvsem vključuje izobraževanje,
vzgojo in osveščanje; opozarjanje vladnih struktur na okoljske probleme in predlaganje rešitev; zakonodajne pobude;
promocijo trajnostnega razvoja; sodelovanje pri monitoringu
na področju okolja in narave; itd.
V letih 1992 in 1993 je Ministrstvo za okolje in prostor za
aktivnosti NVO namenilo približno 11 mio SIT. Od leta 1994
ministrstvo sofinancira projekte NVO prek javnih razpisov,
namenjenih promociji varstva okolja, in ne več njihovih rednih
aktivnosti. Tako je ministrstvo v letu 1994 s 13.600.000 SIT
podprlo okoljevarstvene projekte 28 NVO.

4.2. RAVNANJE Z ODPADKI

V letu 1995 je ministrstvo javni razpis izvedlo dvakrat. Poseben poudarek glede vsebine projektov, namenjenih promociji
varstva okolja, je bil na Evropskem letu varstva narave '95. Na
obeh razpisih je bilo sofinanciranih 51 projektov v višini
13.277.000 SIT.

Količine odpadkov naraščajo, z njimi pa tudi problemi ravnanja z odpadki. Zmanjševanje emisij v zrak in vode Iz industrije
pomeni na drugi strani več ostanka nevarnih substanc in
trdnih odpadkov. Znaten del industrijske dejavnosti nima
ustrezno rešene končne dispozicije nevarnih in posebnih
odpadkov; termoenergetski objekti proizvajajo velike količine
žlindre in pepela; gradbeniški odpadki v preteklosti niso predstavljali posebnih težav, nov gradbeni zagon pa napoveduje
močno povečanje količine teh odpadkov; v kmetijstvu ostaja
odprta problematika gnojevke in gošč; količine odpadkov iz
naselij izrazito naraščajo. Nove tehnologije ravnanja z
odpadki se torej srečujejo z vedno večjimi količinami odpadkov, ob upadanju njihove kakovosti. Večina odlagališč bo
zapolnjena prej kot v petih letih. Velik problem so neurejena
odlagališča, ki jih bo ob znatnih sredstvih potrebno sanirati
zaradi zaščite pred onesnaževanjem tal in voda. Trend izvoza
odpadkov raste, s pristopom k Baselski konvenciji o nadzoru
prehajanja nevarnih odpadkov preko meja, pa Slovenija na
tem področju prevzema stroge mednarodne obveznosti.
Navedeni problemi uvrščajo ravnanje z odpadki med temeljne
okoljske probleme Slovenije z najvišjo prioriteto razreševanja.

Pomemben vir sofinanciranja projektov NVO v Sloveniji je
neprofitna organizacija Regionalni center za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo, ki je v Ljubljani predstavniško pisarno
odprl februarja 1995.
V Sloveniji je v zadnjem letu opaziti trend k povezanemu
delovanju NVO pri določenem okoljskem problemu, na katerega se odzovejo. Vzpostavljajo medsebojno projektno sodelovanje, informiranje, računalniško mrežo, vendar se ne zavzemajo za formalno združevanje v smislu krovne organizacije
in togih pravil. Tako so NVO junija letos posredovale vladi,
državnemu zboru in medijem pobude in zahteve o prometu, ki
se nanašajo na gradnjo avtocest, ter pripravile prispevek k
" podatke o številu članov povzemamo po REC - predstavniška
pisarna Ljubljana
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skupnim nastopom razreševanja globalnih problemov on«
naževanja zraka. Pripravlja se podpis k dušikovemu protokol
in protokolu o hlapnih organskih snoveh (VOC).

4.3. KAKOVOST VODA IN RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI
Številne človekove aktivnosti resno ogrožajo kakovost vodnega okolja. Kakovost površinskih voda se v Sloveniji po letu
1990 izboljšuje, manj sprememb pa je glede kakovosti podtalnice in izvirov. Na nekaterih območjih je podtalnica obremenjena s povišano vsebnostjo nitratov in nekaterih pesticidov.
Kakovost pitne vode je v povprečju zadovoljiva, v posameznih
oskrbnih območjih pa so prisotne določene zdravju neprimerne snovi. Kakovost jezer in morja ni zadovoljiva. Ravnanje
z odpadnimi vodami ni na ustrezni ravni, z dodatnimi negativnimi posledicami za okolje (potencialno onesnaževanje tal in
podtalnice). Na čistilnih napravah se čisti le polovica odpadnih voda, v večjem deležu le mehansko. Slovenija je podpisnica vrste meddržavnih sporazumov o skupnem reševanju
vprašanj prekomejnih voda, med njimi Konvencije o sodelovanju pri zaščiti in trajnostni rabi Donave s pritoki (1994). Ratificirala je tudi Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred
onesnaženjem in nanjo vezane dokumente. Priprave pa tečejo
za pristop k Helsinški Konvenciji o zaščiti in rabi prekomejnih
voda.

4.7. ZAKISLINJEVANJE
4

4.8. DEGRADACIJA GOZDOV
Poškodovanost slovenskih gozdov zaradi onesnaženo!
zraka (izpostavljenost predvsem S02 in zakislinjevanje) i
precejšnja, posebno iglavcev (jelka, smreka). Zaradi naravni
nesreč ogrožajo gozd tudi gozdne škode, ki se povečujeji
Pomembna ogroženost predvsem na kraškem območju s
gozdni požari. Številčnost populacij divjadi ni usklajena
naravno zmogljivostjo gozda. Gradacije podlubnikov so rese
problem v sušnih in toplejših letih. Gozd napadajo tu(
različne bolezni. Negativno pa vpliva na stanje gozda tu<
ekonomsko neustrezna raba gozda in zmanjšana vlaganja
obnovo in nego gozda. Zakon o gozdovih iz leta 1994, ob vrs
drugih predpisov, mednarodnih konvencij in ukrepov na vse
ravneh, pomeni osnovo za postopno sanacijo slovenski
gozdov.

4.4. IZGUBA BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI
Slovenija sodi med dežele, kjer je biološka pestrost v primerjavi z evropskim povprečjem bolj ogrožena, kar velja predvsem za nekatere živalske vrste. Z uredbo o zavarovanju
ogroženih živalskih vrst (Ur. list 57/94) se je sicer bistveno
razširilo dotadanje varstvo, kljub temu pa dejansko ohranjanje vrst ni zadovoljivo. S podpisom Konvencije o biološki
pestrosti (Rio de Janeiro), ki je v postopku ratifikacije, je
Slovenija naredila dodaten normativni korak, ki bo zahteval
implementacijo preko različnih aktivnosti v praksi. Čaka pa
nas še podpis in ratifikacija Bernske konvencije o ohranjanju
divjega rastlinskega in živalskega sveta in naravnih habitatov
v Evropi, VVashingtonske konvencije o mednarodni trgovini z
ogroženimi vrstami divje flore in faune ter Bonnske konvencije o ohranitvi migratornih vrst divjih živali.

4.9. NESREČE V OKOLJU
Naraščajoča ekonomska aktivnost, povezana s proizvodnjo
transportom in distribucijo kemikalij in goriv, oz. snovi, >
potencialno ogrožajo zdravje ljudi in pritiskajo na ekosisteme
pomeni tudi neprestano nevarnost nesreč (izpusti nevarni
snovi v vodotoke in v podtalje, emisije škodljivih snovi v zraK
neustrezno ravnanje ali dispozicija nevarnih in jedrski
odpadkov, prevozi goriv, nevarnih snovi in odpadkov itd.]
Slovenija je ratificirala Baselsko konvencijo o nadzoru gib«
nja nevarnih odpadkov preko meja ter njihovega odlaganja, i'
z njeno realizacijo zmanjšuje potencialno nevarnost nesreč
nevarnimi substancami. Čaka pa nas še podpis in ratifikacij
Helsinške konvencije o prekomejnih vplivih industrijski
nesreč. Nesreče v okolju povzročajo tudi številne ujme ko
posledica pestrih geografskih in klimatskih razmer, in vrst
nepremišljenih posegov človeka v občutljiv naravni sistem.

4.5. OGROŽENOST EKOSISTEMOV IN NARAVNE DEDIŠČINE
Ocena stanja kaže na povečanje ogroženosti ekosistemov v
Sloveniji, predvsem vodnega in močvirnega ter obmorskega.
Ratifikacija Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega
pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Pariški
amandma še ni ratificiran), nalaga Sloveniji obvezo za ustreznejšo zaščito močvirnega ekosistema. Vedno bolj sta ogrožena tudi gozdni in gorski ekosistem. S podpisom Konvencije
o varstvu Alp (Ur. list 5/95) pa je narejen kvaliteten pozitiven
korak v smeri zmanjševanja te ogroženosti. Naravna dediščina je zavarovana skromno in nezadostno, saj je z edinim,
Triglavskim narodnim parkom, zavarovane le 4,2% površine
Slovenije. Probleme nezavarovane dediščine, ki je ogrožena
tako neposredno kot posredno, pa moramo postopoma razreševati v okviru dejavnosti, kjer problemi nastajajo.

4.10. ONESNAŽEVANJE IN DEGRADACIJA TAL
Med največje izvore onesnaževanja tal v Sloveniji sodi indu
strija, pomembni pa so še: gosta naseljenost nekaterih obmo
čij, močna dnevna delovna migracija, promet, intenzivni
kmetijstvo. Potencialni in dejanski onesnaževalec tal je neu
strežna in nezadostna kanalizacija ter pomanjkanje naprav z
čiščenje odpadnih voda. Degradacijo tal povzročajo številu
neustrezni posegi človeka, ki zmanjšujejo stabilnost tal i'
erozijo zemljišč. Tako človek s svojo neustrezno dejavnost)'
ruši naravno ravnotežje tal, ali pa povzroča in pospešuj'
negativno erozijsko delovanje naravih sil. Onesnažena i'
degradirana tla močno zmanjšujejo kakovost in obseg povi1
šin za kmetovanje in za razvoj drugih dejavnosti, zato j
ukrepanje na različnih ravneh vse bolj nujno.

4.6. KLIMATSKE SPREMEMBE IN TANJŠANJE OZONSKE
PLASTI
Ob globalnem povečevanju2 emisije COJ in nekaterih drugih
spojin (kot so: metan, N 0, CFC itd.), ki jih predvsem z
uporabo fosilnih goriv povzroča človekova dejavnost, je problem efekta t. i. tople grede vse resnejši, saj napoveduje zelo
neugodne klimatske spremembe svetovnih razsežnosti. Klimatske spremembe napoveduje tudi emisija spojin (klorove in
bromove spojine v obliki freonov in halonov, dušikovi oksidi
itd.), ki tanjšajo stratosfersko ozonsko plast, kar obenem
povzroča globalne negativne posledice za zdravje, ekosisteme in okolje. Slovenija je ratificirala Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike razdalje (Ur. list 9/92), že realizirala
zahteve prvega protokola h konvenciji ter pričela z realizacijo
drugega žveplovega protokola. Ratificirala je Dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča (Ur. list 9/92), Montrealski
protokol o substancah, ki tanjšajo ozonsko plast (londonske
amandmaje k temu protokolu), in podpisala Konvencijo o
klimatskih spremembah iz Ria, kar jo postavlia med države, s
poročevalec, št. 6/1

Emisije primarnih polutantov (kot so žveplov dioksid, dušiko'
oksidi, amonijak itd.), ki v glavnem nastajajo pri uporal
fosilnih goriv, ostajajo v ozračju po več dni, in so prenašali
na velike razdalje. Pri tem se kemično spremenijo v kisline. 0
odlaganju na površje povzročajo te kisle snovi negativu
spremembe predvsem na rastju, površinskih vodah in prsti tf
ogrožajo ekosisteme in zdravje. Ta proces imenujemo zakisl
njevanje. Mednarodna skrb za preprečevanje in odpravljanj
negativnih posledic zakislinjevanja se odraža v Konvenciji
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, ki jo i
Slovenija že ratificirala, in ki jo preko specifičnih protokol«
(npr. žveplov protokol) tudi izvaja.

4.11. URBANI STRES
Urbanizacija nosi s seboj mnoge negativne posledice za okff
l|e, za zdravje in počutje ljudi in za ravnovesje ekosistemom
Številne aktivnosti ljudi v urbanih območjih, ki vključujejo
konzum energije in dobrin, individualen transport itd., pov
zročajo polucijo okolja z odpadki, odpadno vodo, onesnaže
nim zrakom, hrupom. To pa pomeni ogrožanje zdravja i'
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počutja ljudi in močan pritisk na ekosisteme. Urbana območja
(mesta z okolico) so zaradi hrupa, ki ga povzročajo vse vrste
prometa in hrupna industrija, še posebej ogrožena, čeprav so
s hrupom ogrožena vsa območja v bližini prometnic ali
hrupne industrije tudi v ruralnih območjih. Aktivnosti za
zmanjšanje urbanega stresa bodo posredno pozitivno vplivale
na izboljšanje okolja, izkušnje pridobljene ob tem pa bodo
uporabljene za zmanjševenje stresnih situacij tudi na podeželju, kamor se ta okoljski problem vse bolj prenaša.

val nepovratna sredstva, ki jih je Republika Slovenija pridobila
preko Svetovne banke iz GEF (Global Environment Facility Trust Fund) v višini 6.200.000 USD za izvedbo šestih projektov
iz programa nadomeščanja ozonu škodljivih snovi. Pred zaključkom pa so tudi pogajanja Republike Slovenije s Svetovno
banko o najetju posojila v višini 20.400.000 USD za plinifikacijo in toplifikacijo urbanih okolij s prekomerno onesnaženostjo zraka. Kljub tem pa se v naslednjih letih postavlja
dilema o nadalnji dokapitalizaciji Ekološko razvojnega sklada
za učinkovito kreditiranje okoljskih projektov v industriji in
komunalni dejavnosti.
«
Sistem nadzora predvsem pa delovanje inšpekcijskih služb v
zadnjih letih ni sledil povečanim zahtevam na tem področju.
Reorganizacija inšpekcije in prenos pristojnosti v okvir Ministrstva za okolje in prostor je v prvem letu povzročila organizacijske probleme, ki so prehodno negativno vplivali na delo.
V okviru inšpekcije je potrebno prednostno zagotoviti a)
zadostno število inšpektorjev, b) ustrezno opremljenost in c)
stalno izobraževanje in seznanjanje z novimi predpisi na
področjih, ki jih pokrivajo. Ne glede na pomanjkljivosti pa
lahko trdimo, da so vsi večji onesnaževalci pod stalnim
inšpekcijskim nadzorom.

5. UGOTOVITVE
5.1. SKUPNE UGOTOVITVE
Stanje posameznih sestavin okolja se v primerjavi z letom
1990 ni bistveno spremenilo. Nekoliko se je izboljšala kakovost površinskih voda ter zraka, na drugi strani pa na določenih področjih beležimo poslabšanje kakovosti podtalnic. Problematično ostaja ravnanje s komunalnimi in industrijskimi
odpadki. V zadnjih letih so bile sanirane nekatere deponije, ali
pa so v procesu saniranja, še vedno pa je velika večina
deponij neustreznih, poleg tega pa se bodo v nekaj letih
zapolnile.

'

Zbrani podatki dokazujejo, da sta osnovna dejavnika sprememb v okolju zmanjšanje obsega fizične proizvodnje in
' politika varstva okolja. Pri izboljševanju kvalitete površinskih
voda večji dele pripisujemo zmanjšanju obsega fizične proiz' vodnje (zaprtje nekaterih večjih onesnaževalcev), pri zraku pa
lahko izboljšanje pripišemo predvsem programom za izboljševanje kvalitete zraka (pospešena plinifikacija in odžveplevanje).
t '.
! Analiza procesov je pokazala, da je potrebno računati s stop' njevanjem pritiskov na okolje kot posledico pričakovanega:

?
*
i
'

5.2. Ugotovitve po področjih
ZRAK - ZR
ZR1. Kakovost zraka se je v Sloveniji v zadnjih letih na splošno
izboljšala.
ZR2. Najbolj opazno se je zmanjšala onesnaženost z žveplovim dioksidom (S02), prevsem v mestih, kjer se zmanjšuje že
od leta 1977, bistveno pa po letu 1989. V nasprotju s tem v
bližini elektrarn ni opaziti trendov zmanjševanja. Od leta 1980,
ki velja kot referenčno leto, se je skupna emisija S02 v Sloveniji do leta 1993 zmanjšala za pribl. 22%, pri čemer je treba
opozoriti, da bi se po protokolu morala do konca leta 1993
zmanjšati za 30%.

• oživljanja gospodarstva, ki ob neukrepanju grozi z vzpostavitvijo podobnega onesnaževalnega vzorca kot pred obdobjem gospodarske krize;
• stopnjevanja pritiskov za povečanje profitov s strani novih
lastnikov kapitala na račun okolja;
• podrejanja okoljskih ciljev drugim, predvsem kratkoročnim
(socialnim in drugim) interesom;
• poskusov vnosa umazanih tehnologij s strani zunanjih
investitorjev;

ZR3. Onesnaženost zrak% z dušikovimi oksidi, s katerimi je
najbolj obremenjena neposredna bližina prometnih cest,
narašča. Zaradi redke mreže merilnih mest, od katerih so
nekatera neustrezno locirana za takšne meritve, je bilo malo
koncentracij, ki so presegle mejne vrednosti. V letih 1990 in
1991 se je emisija NOx znižala zaradi zmanjšanja prometa in
proizvodnje, od takrat pa hitro narašča. V primerjavi z referenčnim letom 1987 je skupna emisija NOx v letu 1994 večja
za pribl. 6%. Protokol o zmanjšanju NOx zahteva ohranitev
emisij NOx na ravni 1987.

Po drugi strani pa lahko računamo tudi na dejavnike, ki bodo
kljub pričakovani gospodarski rasti vplivali na zmanjševanje
pritiskov na okolje;
• prilagajanje izvozne industrije (predvsem tistih panog, ki
proizvajajo končne izdelke) okoljskim standardom Evropske
unije;
• realizacija sanacijskih programov na osnovi ekoloških
rezervacij v procesu lastninjenja podjetij;
• dograjevanje pravnih in ekonomskih instrumentov varovanja okolja, ki jih predpisuje Zakon o varstvu okolja in drugi
dokumenti
• sprejem in implementacija strategije ravnanja z odpadki.

ZR4. K emisiji S02 največ prispeva elektroenergetika (81%), k
emisiji NOx mobilni viri (66%), k emisijam C02 elektroenergetika (47%). Večja poraba bencina je pozvročila tudi nekoliko
povečanje svinca v zadnjem letu. Promet z motornimi vozili je
tudi glavni povzročitelj emisij hlapnih organskih spojin, ki so
sposobne proizvajati fotokemijske oksidante (NMVOC), katerih znaten del prispeva tudi industrija. Zmanjšuje pa se
poraba CFC, ki predstavlja v letu 1993 le še 22% vrednosti iz
leta 1986.

Glede na zadnjo točko je potrebno ugotoviti, da se podzakonski akti, ki jih predvideva Zakon o varstvu okolja ne izdelujejo
in sprejemajo z dinamiko, ki je predvidena v samem zakonu.
To pomeni določene težave, predvsem za gospodarstvo, ki še
ne ve natančno s kakšnimi okoljskimi omejitvami se bo v
prihodnosti soočalo. Ob tem je pomembna tudi priprava in
sprejem zakonov, v zvezi z urejanjem prostora, voda in naravnih vrednot, ki so sicer v zaključnih fazah strokovne obdelave,
vendar ne pričakujemo, da bodo sprejeti prej kot v letu ali
dveh. Priprava te zakonodaje je zahtevna naloga, ki jo ni
mogoče na silo pospešiti in tvegati takšne zakonske rešitve, ki
bi povzročile negotovost pri zakonski regulaciji pomembnih
naravnih virov.

ZR5. V poletnem času koncentracije ozona na vseh petih
merilnih mestih skoraj vsakodnevno presegajo mejne vrednosti. Visoke koncentracije ozona neugodno vplivajo na ljudi in
rastline. Veliko ozona pride v Slovenijo s transportom od
drugod, vendar obstoječa merilna mreža ne zadošča za ugotavljanje obsega tega onesnaževanja.
ZR6. Obstoječa avtomatska merilna mreža za onesnaženost
zraka ni prilagojena spremenjeni vrsti onesnaženja zraka,
posebno zaradi motornega prometa in ne tudi novim zakonskim predpisom.
VODA - VO

Z delom je pričel Ekološko razvojni sklad, ki je na podlagi
določil zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine že pridobil sredstva v višini 708.229.521,91 SIT za
dokapitalizacijo, poleg tega pa bo v naslednjih letih posredo-

V01. V zadnjih nekaj letih so se zmanjšale emisije v vode,
predvsem z industrijskimi odpadnimi vodami, zaradi zmanjševanja proizvodnje, spremembe tehnologij in izvedenih ukre37
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pov. Emisije iz komunalnih odpadnih vod in nekaterih drugih
dejavnostih (kmetijstvo) so ostale praktično na isti ravni.
V02. Zaradi tega se je v tem obdobju izboljšala kakovost
vodotokoy, medtem ko pri kakovosti podtalnic in izvirov
izboljšanja ni opaziti.
V03. Glavni kontaminanti podtalnic so še vedno pesticidi in
njihovi razgradni produkti (Dravsko, Prekmursko polje, spodnja Savinjska dolina in dolina Bolske). Drugi najpogostejši
kontaminant so nitrati (celotno Dravsko polje, večji del Ptujskega, Murskega, Prekmurskega, Krškega polja, spodnja
Savinjska dolina in dolina Bolske). Na posameznih mestih je
bila ugotovljena tudi prisotnost halogeniranih organskih
topil, težkih kovin in fenolnih snovi.

ND3. Varstvo narave zaradi vrzeli v
Zakona o naravnih vrednotah) ni kos
področju lastninjenja, razglasitvam
varstvenih režimov in odškodnin oz.
upravljalsko - strokovnih razmerij.

ND4. Nezavarovana naravna dediščina se še najbolje varuj'
« skozi opredelitve v planskih dokumentih, ostalih instrumentov praktično ni.
NESREČE V OKOLJU - NE
NE1. Številne ujme v Sloveniji so posledica pestrih geograf'
skih in klimatskih potez ter nepremišljenih posegov v občutljiv naravni sistem. Ranljivost okolja stopnjujejo: odvodnja i"
regulacija vodotokov, gradnja akumulacij in zadrževalnikov,
ki lahko ob nepravilnem vzdrževanju povzročajo dodatno
nevarnost za okolje, urbanizacija v poplavnih pasovih, izgub'
njivskih površin (do 1500 ha letno) zaradi cenejše gradnje n'
prodonosnikih, intenzivna sečnja gozdov in dostikral
pomanjkljivo skladiščenje odpadkov. Zaradi človekoveg'
vpliva postajajo stoletne vode vse bolj pogoste.

V04. Kakovost izvirov je odvisna predvsem od njihovega
zaledja. Najbolj ogroženi so kraški izviri. Ker velik del Slovenije leži na kraškem ali zakraselem območju, je veliko število
izvirov že onesnaženih. V primerjavi s kraškimi so izviri z
alpskim zaledjem precej čistejši.
V05. Kakovost Blejskega jezera se je nekoliko izboljšala,
kakovost Bohinjskega je ostala nespremenjena. Slabša se
kakovost Cerkniškega jezera, zaskrbljujoča je opazna ogroženost visokogorskih jezer.

NE2. V obdobju 1983-1993 so neurja s točo, poplave, zemeljski plazovi, suša in gozdni požari letno zahtevali v poprečji
4,8% bruto domačega proizvoda, ob poplavah novembra 1990
pa kar 20,3%. V obdobju 1987-1994 je zabeleženih 73dogod;
kov, ki so imeli pomen večjih naravnih nesreč, oz. nesreč, K'
jih je povzročil človek.

V06. Kakovost obalnega morja ni zadovoljiva. Zaradi svojih
naravnih lastnosti je zelo občutljivo na vsako onesnaževanje.
Največje obremenjevanje prihaja s kopnega, z izlivi onesnaženih pritokov in neočiščenih točkovnih izlivov. Občasno se,
posebno v kopališčih od Debelega rtiča do Ankarana, v ustju
Rižane in v Izolskem območju poslabša tudi sanitarna kakovost morja.

NE3. V Sloveniji je s poplavami ogroženih 73.925 ha zemljišč,
od tega je 2444 ha urbanih površin. Na 4 območjih v Sloveniji'
na katerih živi 8% prebivalcev, je možnost potresov do IX;
stopnje po MSK lestvici. Nevarnostim potresa VIII. stopnje, k'
še vedno velja za katastrofalen potres, je izpostavljenih okrog
40% prebivalcev.

V07. Na večini merilnih mest je ugotovljena prisotnost kemijskih spojin, katerih škodljivost ali toksičnost ni natančno
znana.

HRUP - HR
HR1. Na področju hrupa v zadnjih letih niso nastale pomembnejše nove konfliktne situacije.

V08. Obstoječa mreža merilnih mest in obseg meritev nista
prilagojena novim zakonskim predpisom in programom, določenih z mednarodnimi konvencijami. Na merilnih mestih, kjer
je ugotavljanje kakošti ključnega pomena za vodooskrbo, ni
zagotovljenih stalnih meritev, oziroma avtomatska merilna
mreža.

HR2. Sodobna cestna vozila povzročajo manj hrupa, tod'
zaradi povečanega prometa in delno zastarelega vozneg'
parka predvidevamo, da se razmere glede emisij hrupa v
cestnem prometu niso bistveno spremenile.

TLA -TL

HR3. Sistematičnih meritev ni.

TL1. Med največje izvore onesnaževanja tal v Sloveniji sodi
industrija, pomembni pa so še: gosta naseljenost nekaterih
območij, močna dnevna delovna migracija, (promet) ter intenzivno kmetijstvo.

ODPADKI - OD
OD1. V Sloveniji je leta 1993 zabeleženo 848.000 ton komunalnih odpadkov, 25.169 ton nevarnih ter 420.000 ton posebni"
odpadkov. Količine nevarnih in posebnih odpadkov iz proizvodnje so se v skupni bilanci zmanjšale.

TL2. V Sloveniji obstajajo podatki o (ne)onesnaženosti tal le
za posamezna območja oziroma občine. V primerjavi s stanjem v občini Celje so ostala območja manj onesnažen. Tla so
največkrat onesnažena s svincem, manj z ostalimi težkimi
kovinami in fluoridi. Kjer so tla v intenzivni kmetijski rabi
(njive, trajni nasadi) pa zasledimo ostanke sredstev za varstvo
rastlin.

OD2. Osnovni problemi na področju ravnanja z odpadki v
Sloveniji so:
• industrija: znaten del industrijske dejavnosti nima ustrezno
rešene končne oskrbe nevarnih in posebnih odpadkov;
• energetika: termoenergetski objekti proizvajajo velike koli'
čine žlindre in pepela,
• gradbeništvo: gradbeniški odpadki v preteklosti niso predstavljali posebnih težav; nov gradbeni zagon napoveduj'
močno povečanje količine teh odpadkov;
• kmetijstvo: problematika gnojevke in grezničnih goš'
ostaja odprta;
trgovina in potrošnja: izrazito naraščanje količin odpadkov i*
naselij.

NARAVNA DEDIŠČINA - ND

\
ND1. Med zavarovanimi območji narave v Sloveniji imamo en
narodni park (Triglavski narodni park), ki obsega 84.805 ha
(4,2% površine Slovenije), 32 krajiških parkov, 34 naravnih
rezervatov in 720 naravnih spomenikov.
ND2. Nezavarovana naravna dediščina (evidentirani nezavarovani objekti in območja naravne dediščine ter vsa narava
zunaj zavarovanih območij) je ogrožena neposredno in
posredno zaradi vrste razlogov kot: neustrezni gradbeni
posegi, fragmentacija sklenjenih naravnih območij, onesnaževanje jam in podzemnih voda, regulacija rek in intenzivna
gradnja malih HE, onesnaževanje zraka, vplivi odplak, neurejena odlagališča odpadkov itd.
poročevalec, št. 6/1
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OD3. V Sloveniji nastaja letno prek 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. V letu 1994 je bilo v reden odvoz komunalnih odpadkov vključenih 75% prebivalcev (1987 leta 64%). v
Sloveniji je v uporabi 53 odlagališč odpadkov, kamor s«
pretežno odlagajo komunalni odpadki. V obdobju 1991-199^
se je pričela sanacija 18 aktivnih odlagališč. Večina odlagali^
bo zapolnjena prej kot v petih letih, 12 odlagališč pa zadošč'
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za dobo 10 ali več let. Odlagališča odpadkov so relativno
majhna glede na velikost zaledja prebivalcev (le 2 odlagališči
z zaledjem nad 100.000, in 5 odlagališč z zaledjem od 50.000
do 100.000 prebivalcev).

G05. Številčnost populacij divjadi v Sloveniji ni usklajena z
naravno zmogljivostjo gozda.
G06. Gradacije podlubnikov so resen problem v sušnih in
toplih letih ter v močno zasmrečenih gozdovih (še posebej v
letu 1993).

OD4. Ravnanje z nevarnimi in posebnimi odpadki se je v
zadnjih letih le malo spremenilo. Odlaganje na monodeponije
in skladiščenje v okviru podjetij ostajata za večino še vedno
praktično edini rešitvi. V zadnjem času postaja aktualen izvoz
nekaterih vrst odpadkov, ki pa zajema le nekaj % skupne
količine.

G07. Poškodovanost gozda zaradi onesnaženosti zraka
(vsebnost žvepla, dušikovih oksidov, ozona) se odraža v povečani poškodovanosti gozdov, posebno iglavcev (jelka,
smreka). Med listavci se je izrazito poslabšalo stanje hrastov.

OD5. Razvoj storitev na področju ravnanja z nevarnimi
odpadki, oz. količine odstranjenih odpadkov v obdobju
1990-1994 je občuten, tako da je v letu 1995 registriranih 33
podjetij na področju ravnanja z odpadki (1991 leta le 4).

G08. Kritični elementi stanja gozda so tudi posredni vplivi
manjkajočih ali ogroženih naravnih struktur, prekinjeni tokovi
v naravi in v kratkoročne učinke usmerjen interes družbe.

OD6. Na neurejena odlagališča se v Sloveniji po ocenah letno
odloži okrog 500.000 m3 odpadkov. V Sloveniji je med
2000-3000 odlagališč s 100 do 10.000 m3 odpadkov. Na z
vozili dostopnem terenu prideta na km2 1-2 neurejeni odlagališči z najmanj 10 m3 odpadkov. V Sloveniji je na majhnih,
neurejenih odlagališčih okrog 10 mio m3
odpadkov, vsaj 500 kraških jam je obremenjenih z odloženimi
odpadki.

G09. Glede okoljskih pritiskov na gozd so pozitivni učinki
vidni predvsem na področju zmanjševanja onesnaženosti
zraka in dviga okoljske zavesti prebivalcev. Temeljni slabosti,
ki negativno vplivata na stanje gozda pa sta ekonomsko
donosnejša sečnja debelejšega drevja in glede na pretekla
leta bistveno zmanjšana vlaganja v nego gozda. Negativna je
tudi težnja neprofesionalnih lovskih organizacij po ohranjanju neustreznega ravnanja s populacijami divjadi in pritiski za
lastninjenje tudi zavarovanih gozdov.

OD7. Trend izvoza odpadkov med leti 1991-1994 kaže na
porast. V letu 1994 je bilo izvoženih okrog 5000-6000 ton
nevarnih odpadkov, ali manj kot 10% letno nastalih količin
takšnih odpadkov. S pristopom k Baselski konvenciji o nadzoru prehajanja odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja je Slovenija sprejela obveznosti o načinih nadzora nad
mednarodnim prometom z odpadki. Te obveznosti je pričelo
Ministrstvo za okolje in prostor v letu 1994 tudi uvajati.

PITNA VODA - PV
PV1. Slovenija je relativno bogata z vodnimi viri. Glavni vir za
oskrbo s kakovostno pitno vodo predstavljajo podtalnice in
kraške vode. Rezerve pitne vode znašajo 50.605 l/s (po stanju
1988).
PV2. Kakovost pitne vode v Sloveniji je v povprečju zadovoljiva. Na nekaterih območjih je pitna voda obremenjena s
povečano vsebnostjo določenih zdravju neprimernih snovi.

OD8. Kljub dolgoletni tradiciji na področju sekundarnih surovin v Sloveniji, je v zadnjih letih zabeležen padec obsega te
proizvodnje.

PV3. PV. Onesnaženost podtalnice z nitrati je prisotna na
Dravskem, Apaškem, Murskem, deloma Mengeškem polju in v
Savinjski dolini. V triletnem obdobju (1991-1993) kažejo
rezultati fizikalno-kemičnih analiz na poslabšanje kvalitete
pitne vode, še posebej v Velikih vodovodnih sistemih, ki preskrbujejo veliko število ljudi.

SEVANJA - SE
SE1. Uprava R Slovenije za jedrsko varnost redno poroča
Vladi in Državnemu zboru o jedrski varnosti pri obratovanju
jedrskih objektov z ugotovitvijo, da je jedrska varnost v zadnjih letih zagotovljena.

HRANA - HR

SE2. Nizko in srednjeradioaktivne odpadke v Sloveniji skladiščimo v NPP Krško in v Prehodnem skladišču radioaktivnih
odpadkov v Podgorici. V okolici NE Krško se opravlja reden
nadzor radioaktivnosti.

HR1. Raziskave opozarjajo, da naša živilska proizvodnja še ne
zagotavlja standardne kvalitete sestave živil.

SE3. Meritve hitrosti doz zunanjega sevanja gama v življenjskem okolju kažejo, da černobilski prispevek še vedno znaša
okrog 20% celotne izmerjene zunanje doze za Slovenijo, da
pa je letna doza zunanjega sevanja v upadanju (16% v
obdobju 1988-1993).

ZD1. Elementi onesnaženega okolja so dejavnik, ki lahko
pomembno vpliva na številne bolezni in bolezenska stanja.
Največji problem v Sloveniji predstavlja onesnažen zrak.
Večina prebivalcev je izpostavljena vplivom klasičnih polutantov.

GOZDOVI - GO

ZD2. Celovitih podatkov o obolevnosti oz. umrljivosti kot
posledice onesnaženega zraka še ne zbiramo sistematično.
Opravljene so bile raziskave na območjih, kjer je onesnaženost zraka najbolj kritična (npr. Zasavje, Celje).

ZDRAVJE - ZD

G01. Gozd pokriva v Sloveniji 1,077.000 ha, ali 53% površine
Slovenije (2% več kot leta 1991). Vrstna sestava slovenskega
gozda je zelo pestra. Gozd se na 85% površine pomlajuje
naravno, na 5% pa umetno.

EKOSISTEMI, RASTLINSTVO, ŽIVALSTVO - EK

G02. Zaradi poudarjene okoljevarstvene vloge gozda so
trajno zavarovane določene gozdne površine v skupnem
obsegu 60.000 ha. Vsestransko poudarjeno varovalno vlogo
ima četrtina slovenskih gozdov.

EK1. Sistematičnih podatkov o ogroženosti ekosistemov še
nimamo, v teku pa je kartiranje habitatov po bavarski metodi.
EK2. Ocena stanja za šest skupin ekosistemov daje naslednjo
sliko:

G03. Imamo več kot 300.000 gozdnih posestnikov (88,6% do 5
ha gozdne posesti, od tega kar 54,7% do 1 ha), kar predstavlja
veliko razdrobljenost gozdne posesti, to pa lahko pomeni
moteno delovanje ekosistema.

• Gozdovi predstavljajo izjemno pomemben ekosistem v Sloveniji. Naravovarstvena izhodišča so v veliki meri vključena v
zakonu o gozdovih, vendar nastajajo določeni problemi pri
izvajanju gozdarske zakonodaje zaradi spremenjenih lastniških razmer in reorganizacije gozdarske službe.
• Ekosistemi grmišč in travišč se zmanjšujejo; posebno so
ogrožena vlažna travišča zaradi hidromelioracijskih del.

G04. Gozdne škode zaradi naravnih katastrof naraščajo. Med
vzroki prevladujejo žledolomi,- snegolomi in vetrolomi.
Pomembna motnja predvsem na kraškem območju so gozdni
požari.
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• Vode in vodni ekosistemi so ogroženi zaradi slabšanja
kakovosti vode, oz. posegov v vodni režim.
• Ekosistemi obale in morja so močno ogroženi zaradi pritiska uporabnikov na območje slovenske obale.
• Gorski ekosistemi so sorazmerno naravno ohranjeni, vendar se stopnjujeta tako obisk teh območij, kot tudi prodor
novih motečih dejavnosti (zračni promet, gorsko kolesarjenje,
preobremenjenost gorskih postojank).

poraba kurilnega olja (indeks 193). Narasla je tudi porab«
plina, vendar le Ljubljana in Maribor porabita 60% vsega plin«
v Sloveniji, imata 93% vseh plinskih priključkov, delež porabljenega gospodinjskega plina pa je v teh dveh mestih 97%.
KMETIJSTVO - KM
« KM1. V Sloveniji je bilo leta 1991 156.549 kmečkih gospodinjstev, ali 24,4% vseh gospodinjstev. Kmetijske zemlje je bil"
866.000 ha, ali 42,8% celotne površine Slovenije. Delež kmetijstva v bruto družbenem proizvodu je leta 1992 dosegel 4,5%

EK3. Med navedenimi ekosistemi so najbolj ogroženi vodni in
močvirni ekosistemi, ekstenzivna suha travišča ter obmorski
ekosistemi.

KM2. Med izbranimi kazalci pritiska na okolje bo gradnja 315
km avtocest zahtevala okrog 1500 ha kmetijskih zemljišč, od
tega okrog 79% zemljišč I. območja v ravninah.

EK4. V Sloveniji uspeva 3000 višjih rastlin, od katerih sodi 330
(okrog 11%) med ogrožene vrste (v Evropi 21%). Poleg tega
imamo registriranih 682 poznanih vrst lišajev in mahov.

KM3. Poraba fitofarmacevtskih sredstev se je v obdobju
1989-1993 zmanjšala za 37%. Uporaba mineralnih gnojil
glede na mednarodne primerjave ni pretirana.

EK5. Živalske vrste so v Sloveniji v primerjavi z evropskimi
podatki bolj ogrožene (npr. med dvoživkami je pri nas ogroženih 90% vrst, v Evropi le 30%, manjši delež ogroženih vrst
imamo le pri sladkovodnih ribah).

KM4. Ugotovitve kažejo nazadovanje živinoreje. Povprečna
koncentracija živali v letu 1991 je 1,3 GVŽ/ha (glav živali na
hektar). Razlike med regijami pa so znatne. Z vidika varovanja
okolja je manj primerna živinoreja v vzhodnem delu Slovenija
Okolje ogrožajo tudi velike koncentracije živali na prašičji!1
farmah (problematičnih je 8 velikih obratov).

EK6. Rdeči seznami praprotnic, semenk, lišajev in mahov so
bili narejeni I. 1989, od takrat pa, kljub potrebi, niso bili
popravljeni.
EK7. Varstvo živalskih vrst je 1.1994 izboljšala uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst, niso pa še ustrezno varovani
habitati, ni regulirano uvajanje neavtohtonih živalskih vrst ter
mednarodno trgovanje z živalskimi vrstami preko Slovenije.

KM5. Na področju agromelioracij je bilo v letu 1993 izpeljanih
34 projektov s skupno površino 2.025 ha. V letu 1993 so bili
izpeljani namakalni projekti na 410 ha. Investicije za komasacije so bistveno manjše kot prejšnja leta.

KULTURNA DEDIŠČINA - KD

KM6. V okviru aktivnosti za varovanje kmetijskih zemljišč pred
onesnaževanjem je uveden sistem monitoringa onasnaževanja v kmetijstvu. Sistem na modelni lokaciji ugotavlja onasnaženost kmetijskega okolja in spremljanje kvalitete kmetijskih
proizvodov v povezavi s potencialno onesnaženostjo tal, rastlin in podtalnice.

KD1. Onesnaženje ozračja je eden ključnih dejavnikov ogrožanja kulturne dediščine (1800 registriranih razglašenih znamenitosti in spomenikovja) za varovanje katere se vzpostavlja
program opazovanja vzrokov in stopenj ogroženosti kulturne
dediščine.
PREBIVALSTVO, POSELITEV - PP

KM7. Sistematično delo urejanja podeželja in varstva kmetijskih zemljišč obsega program CRPOV (celostni razvoj podeželja in obnova vasi), ki se je v okviru Ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo pričel v letu 1991. Z različnimi aktivnostmi se
ohranja in neguje značilnosti posameznih slovenskih pokrajin. Program CRPOV zajema tudi vsebine in ukrepe na
področju varovanja okolja.

PP1. V Sloveniji je po podatkih za leto 1993 prebivalo
1,989.000 ljudi, kar je za cca.7000 manj kot 1.1988. Poprečna
gostota je 98 ljudi na kmd2d2d22
(občina Ljubljana več kot 1000, občina Bovec 9). Število
naselij dosega že skoraj 6.000.
PP2. Viden je proces koncentracije prebivalcev v območjih
urbanih aglomeracij in nastajanje območij močne depopulacije, slabše razvitosti in staranja prebivalstva. Območja zgostitev prebivalstva so tudi največji generatorji obremenitev okolja. Na 1/5 ozemlja Slovenije živi 3/4 vsega prebivalstva, kjer je
prisotnih 9/10 vseh delovnih mest.

KM8. Na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo so v pripravi
predpisi na področju kmetijstva, ki bodo vplivali tudi na izboljšanje stanja okolja v kmetijskih območjih.
GOSPODARSTVO - GO
G01. Onesnaževanje iz industrije se znižuje, onesnaževanja
okolja zaradi prometa pa se je povečalo kljub zniževanju ravni
prometne dejavnosti. Večji del zmanjšanja onesnaževanja v
neenergetskem delu industrije je rezultat manjše industrijske
proizvodnje. Določen del manjšega onesnaževanja pa je že
rezultat začetka prestrukturiranja industrije. V letu 1993 se2 je
glede
na leto 1990 vidno zmanjšalo onesnaževanje z SO in
CO2
G02. Izvoznikom pripada 74% končne odgovornosti
za onesnaževanje okolja z odpadki, 41% za SO2 in kar 82,5% za
izpuste onesnažene vode v tla. Med izvozniki najbolj onesnažuje okolje predelovalna industrija, ki ji po modelskih ocenah
lahko v letu 1991 pripišemo 69% končne odgovornosti za
onesnaževanje z odpadki, 32% onesnaževanja z SO2 in 75%
industrijskih izpustov onesnažene vode v tla. Med izvozniki
storitev močno obremenjuje okolje promet (okrog 30% delež
pri izvozu storitev).

PP3. Več kot polovica vseh zaposlenih se vsakodnevno vozi
na delo v drugi kraj. Od leta 1988-1993 se je izrazito zmanjšalo število potnikov, ki potujejo z avtobusi (indeks 44,6) in
povečalo število osebnih vozil (indeks 117,4).
PP4. Po popisu 1991 je bilo v Sloveniji 350.120 gospodinjstev.
Število članov gospodinjstva in število gospodinjstev v enem
stanovanju se zmanšuje, kar pomeni večjo obremenjenost
okolja. Poprečna velikost gospodinjstva dosega 3,1 osebo
(popis 1991).
PP5. Stanovanjski standard se zvišuje. Indeks rasti števila
stanovanj je večji od indeksa rasti števila prebivalstva. Vedno
več stanovanj ima centralno ogrevanje, kopalnico, stranišče.
Oskrba s pitno vodo je zagotovljena 97% vseh stanovanj.
PP6. Dobavljene količine vode porabnikom so se v obdobju
88-93 zmanjšale, povečal pa se je delež porabljene vode v
gospodinjstvih.

G03. Okoljevarstvene naložbe od leta 1990 stagnirajo. Leta
1990 so dosegale 0,26% BDP (bruto domačega proizvoda).
1991 0,44%, v letu 1992 le 0,18% BDP, leta 1993 pa 0,33%
BDP. Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 1993 znašali
približno tretjino (32%) investicijske porabe. Največji del
porabe za okoljske namene je bilo leta 1993 angažiranih za

PP7. Vsak prebivalec Slovenije povprečno proizvede 1kg
smeti na dan.
PP8. Zmanjšala se je poraba trdih goriv, močno narasla pa
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zrak (46,5%) in odstranjevanje odpadkov (27%). Največ okoljskih investicij so opravili v elektrogospodarstvu (44%).

KOMUNALA - KO
K01. Stanje na področju komunalnega gospodarstva ni zadovoljivo. Značilna je skromna raven komunalne oskrbe ter
potrebe po učinkovitejšem organiziranju, finančne težave,
skromen obseg investicij v to dejavnost. Posledice v okolju so
zaradi navedenega stanja negativne.
K02. Ravnanje s pitno vodo je dokaj neodgovorno. Razmeroma skromno število kanalizacijskih sistemov se zaključuje s
čistilnimim napravami, ki so v glavnem neučinkovite. Komunalni trdni odpadki se odlagajo na neustreznih odlagališčih.

G04. Leta 1992 je bil delež naložb za varstvo okolja, zagotovIjenih v proračunu 0,17% BDP, leta 1993 0,15%, leta 1994 pa
0,10% (ocena za leto 1995 je 0,11%). Leta 1993 je celotna
okoljevarstvena poraba v Sloveniji znašala najmanj 0,6% BDP
(v razvitih državah med 1,5% in 4%).
G05 Dosedanji »onesnaževalni vzorec« slovenskega gospodarstva v primerjavi z ekonomskimi učinki označuje visoka
raven onesnaževanja okolja. Slovenske emisije S02 so 14,6 g
"a vsak dolar BDP (Grčija 5,8 Španija 5,3 Nemčija 0,7 Nizozemska 0,6). Podobno neugodne razmere veljajo tudi za emisije NO„ in COp

K03. Individualna komunalna potrošnja (vodooskrba, kanalizacijski sistemi in čistilne naprave, ravnanje z odpadki) se
financira preko cen komunalnih storitev, ki pa so v zadnjih
letih indeksirane pod uradno inflacijo. Posledica je zniževanje
ravni komunalne oskrbe, okolju prijaznejše tehnologije se ne
uvajajo, z naravnimi resursi se ravna neracionalno. Cene v
mnogih primerih ne zadoščajo niti za enostavno reprodukcijo. Kolektivna komunalna potrošnja se financira iz proračunskih sredstev, povračil in nadomestil. Pri tem nastajajo
precejšnje razlike med posameznimi izvajalci in med območji
Slovenije.
K04. Oskrba prebivalstva s pitno vodo je razmeroma na zadovoljivi ravni. Problemi pri nekaterih vodooskrbnih sistemih so
kvaliteta vode ter občasni izpadi zadovoljive oskrbe. V Sloveniji je 13.861 km vodooskrbnega omrežja s 339.000 priključki.
V redno oskrbo z vodo iz javnih vodovodov je v Sloveniji
vključenih 1,733.000 prebivalcev ali 88% celotnega prebivalstva države. Povprečna poraba vode iz javnih vodovodov je
240 l/preb. dnevno (gospodinjstva 124 l/preb), kar ne odstopa
od tujih normativov. Preko javnih vodovodov se je v letu 1993
zagotovilo 259,297.000 m3 vode, od tega 52% iz podtalnice.
Vodne izgube v omrežju in prelivi so dosegli 106,689.000 m;,,
kar pomeni kar 41% v primerjavi z zagotovljenimi količinami,
in kaže na naracionalno gospodarjenje s pitno vodo. Razlog
je v slabem stanju omrežij, objektov in naprav ter v nezadovoljivem vzdrževanju le-teh.
K05. Količine odpadnih voda iz javnih kanalizacijskih sistemov so ocenjene na 132,097.000 m3 (gospodinjstva 42%,
komunalne storitve 1%, ostale dejavnosti 57%). Stanje omrežij
in naprav je, zaradi podobnih vzrokov kot pri vodovodnih
omrežjih, neustrezno, kar ima še dodatne negativne posledice
za okolje (latentna in potencialna nevarnost onesnaževanja
občutljivih območij, tudi podtalnice in drugih voda). Skupno
se čisti le 54% odpadnih voda, od tega biološko 6%, kemično
0,005%, kombinirano 18% in mehansko 30%. Skupna dolžina
kanalizacijskega omrežja v Sloveniji je 3.973 km z 12.336
priključki. Čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode s
skupno kapaciteto nad 1000 EE je 68. Skupna projektirana
kapaciteta teh naprav je 895.000 EE. V redno oskrbo ravnanja
z odpadnimi vodami preko javnih kanalizacijskih sistemov je v
Sloveniji vključenih 870.000 prebivalcev, ali 44% celotnega
prebivalstva države.

ENERGETIKA - EN
EN1. Celoten energetski ciklus (pridobivanje, pretvorba, transport, poraba...) je pomemben dejavnik vpliva na okolje. Proizvodnjo električne energije v Sloveniji spremlja okrog 80%
skupnih emisij S02 ter ogromne količine pepela.
EN2. Na področju proizvodnje primarne energije je s stališča
varstva okolja dokaj ugoden trend zmanjševanja porabe premoga in povečevanje porabe plina.
EN3. Delež rabe končne energije v industriji se zmanjšuje. V
Prometu se raba energije količinsko povečuje (pri tem se
delež železnice zmanjšuje). Delež ostale rabe končne energije
se povečuje.
EN4. Raba trdnih goriv se zmanjšuje (delež premoga v končni
energiji v letu 1994 je le še 10,7%). Od leta 1985 delež rabe
tekočih goriv narašča predvsem zaradi povečevanja v prometu in ostali porabi. Delež zemeljskega plina je v celotni rabi
goriv dosegel 13%.
EN5. Raba primarne in končne energije na enoto ustvarjenega družbenega proizvoda je v zadnjih letih naraščala, kar
povzroča tudi spremljevalne, negativne učinke v okolju.
PROMET - PR
PR1. Promet s svojimi emisijami NO, in C02 prispeva 66%, oz.
26% k skupnim emisijam teh polutantov v Sloveniji (podatek
za leto 1993). Emisije C02 so se v obdobju 1971-1989 povečale za 76%.
PR2. V letu 1993 je bilo v Sloveniji registriranih 685.000 vozil,
od tega 92% osebnih vozil. To pomeni stopnjo motorizacjie
3,1 prebivalca na motorno vozilo (32 osebnih vozil na 100
prebivalcev; države OECD v poprečju 53). Gostota avtocest v
letu 1993 dosega 0,10 km AC/1000 prebivalcev (Avstrija 0,19
Italija 0,12 Nemčija 0,14).

TURIZEM - TU

PR3. V zadnji letih je skoraj popolnoma izpadel tranzitni
turistični promet, povečal pa se je maloobmejni promet tujcev. Doma narašča število potovanj, predvsem na kratkih
relacijah (3-10 km), kar se kaže v zmanjšanju obsega javnega
prevoza.

TU1. Sedanje število turistov je za 30% manjše kot je bilo ob
podobnih zmogljivostih leta 1990, ob znatno večjem prihodku
(okrog 930 mio USD), kar je rezultat preusmerjanja turistične
ponudbe od masovnega k individualnemu turizmu. V letu
1994 je bilo v Sloveniji okrog 1,6 mio domačih in tujih turistov,
z okrog 6 mio nočitvami.

PR4. Ceste povzročajo negativne vplive na kmetijske, gozdne
in druge površine, na dragocene biotope, na naravno in
kulturno dediščino. Sedanje kategorizirane ceste v Sloveniji
zasedajo 5130 ha zemljišč ali 0,25% celotne površine Slovenije. Že zgrajene AC zasedajo 620 ha zemljišč, ali 0,03%
Površine Slovenije.

TU2. Število tujih turistov, ki ostajajo pri nas povprečno 3,2
dni, je bilo okrog 800.000 in so naredili okrog 2,5 mio nočitev.
TU3. Turisti in turistične aktivnosti niso enakomerno razporejene na območju Slovenije, zato je obremenitev okolja v
turističnih središčih že dosegla raven, ki zahteva načrtno
poseganje v izboljšanje in zavarovanje okolja. K zasićenosti
nekaterih turističnih območij in s tem dodatni obremenitvi
okolja prispeva tudi sezonski turistični promet (še posebej
obala, zdravilišča, Triglavski narodni park in nekatera druga
hribovja, Soča itd. poleti; in nekatera zimsko športna središča
pozimi). Ponekod so za zmanjšanje negativnih vplivov, ki jih
povzroča zasićenost, že uvedeni različni omejevalni ukrepi.

PR5. Negativni vplivi prometa so hrup (relativno malo protihrupnih ukrepov), onesnaževanje zraka (povečane emisije
bodo postale prioriten problem zraka po sanaciji razmer z
S02) in vplivi na vodne vire (nezadostno varovanje vodnih
virov).
PR6. Načrtovani večji obseg železniškega prometa pomeni
razbremenitev okolja negativnih vplivov, predvsem cestnega
prometa.
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Najpomembnejša prednostna naloga je oblikovanje nacionalnega programa varsta okolja, ki bo opredelil cilje in mehanzime učinkovitega obvladovanja v tem poročilu opisanih problemov okolja. Delo pri oblikovanju nacionalnega programa
poteka v obliki konkretnih projektnih nalog, obenem pa so v
pripravi tudi strategije varstva narave, ravnanja z odpadki in
gospodarjenja z vodami. Strategije, bodo obenem sestavni
del nacionalnega programa varstva okolja in samostojen
dokument, ki bo usmerjal politiko na omenjenih področjih do
sprejema celovitega nacionalnega programa.

• varstvu kakovosti podtalnice in površinskih voda z ustreznim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda ter zaščiti vodnih virov;
• ravanju z odpadki, ki vključuje oblikovanje celovite strategije, sanacijo obstoječih odlagališč odpadkov, minimizacijo
na izvoru, čim večjo stopnjo recikliranja in ukrepe na
področju posebnih in industrijskih odpadkov;
• harmonizaciji varstva okolja s prakso Evropske skupnosti
ter
• vključitvi varstva okolja v posamezne sektorske politike m
opredelitev meril za spremljanje njihovega uresničevanja.
• vzpostavitvi informacijskega sistema varstva okolja ter
usklajenega sistema statistik okolja

Na podlagi zbranih podatkov v poročilu bo potrebno nameniti
posebno pozornost:

Brez odloga je potrebno tudi zagotoviti mehanizme okoljske
presoje ob vseh pomembnejših investicijah v gospodarstvu z
uvajanjem študij presoje vplivov na okolje.

6. Predlog potrebnih in prednostnih nalog in ukrepov
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