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VMESNO IN ZAKLJUČNO POROČILO 

TER POROČILO O REVIZIJI 

FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANIJE 

ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

ZA KANDIDATA MILANA KUČANA 

) 

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena zakona o 
političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94), 17. člena 
zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/ 
97) in prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega 
zbora objavljamo 

- vmesno in zaključno poročilo ter poročilo o reviziji 
financiranja volilne kampanje za volitve predsednika 
Republike za kandidata Milana Kučana. 

Ljubljana, 12.11.1997 

Zadeva: VMESNO FINANČNO POROČILO O VOLILNI 
KAMPANJI 

V skladu z določbami 18 a člena Zakona o volilni kampanji in 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji 
(Uradni list RS, št. 92/94 in št. 17/97), vam na predpisanem 
obrazcu št. 1 (Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo, Uradni list RS, št. 39/97) pošiljamo 
vmesno poročilo o volilni kampanji. 

Poročilo vključuje podatke do vključno 10.11.1997, to je 17. dne 
pred dnevom volitev, glede na to, da točnih podatkov do 15. dne 
pred dnevom volitev, to je dne 08.11.1997 nimamo, ker je tega 
dne bila sobota. 

ORGANIZATOR VOLILNE KAMPANJE 
Odgovorna oseba 

Ada Gorjup, l.r. 

Priloga: - obrazec št.1 - vmesno poročilo o volilni kampanji 
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Obrazec St. I 

Vmesno poročilo o volilni kampanji 

1. Sredstva, zbrana za volilno* 

kampanjo do vključno petnajstega dne ,, — 

pred dnevom volitev /A -r-iO< fc& S// 

2. Sredstva, porabljena za volilno 

kampanjo do vključno petnajstega dne 

pred dnevom volitev —_==  

3. Prejeti prispevki, ki presegajo 

trikratno povprečno mesečno plačo na 

delavca v RS za to leto do vključno y Anjn r^- 

petnajstega dne pred dnevom volitev —< -r . f<^=> J-v 

4. Odobrena posojila, ki presegajo 

trikratno povprečno mesečno plačo na 

delavca v RS za to leto, do vključno " 

petnajstega dne pred dnevom volitev  •.   

5. Naziv in naslov posojilodajalca (EV) 

iz 4. točke tega poročila (lahko tudi 

priloga k poročilu)   

6. Znesek odloženih plačil, če višina 

plačila presega znesek iz 1. točke, čas' 

odloga pa je daljši kot 30 dni   

7. Naziv in naslov pravne ali fizične 
osebe, ki je odlog iz 5. točke odobrila ^ 

(lahko tudi priloga k poročilu)   

Datum: // //> 9/ 

Organizator 
volilne' 

ž- 

i &V) cUo 
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ZADEVA: Zaključno poročilo o volilni kampanji in predlog za 
povrnitev stroškov volilne kampanje 

V skladu z določbami 19. člena Zakona o volilni kampanji in Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji (Uradni 
list RS, štev. 52/94 in 17/97 vam na predpisanem obrazcu št. 2 
(Odredba o obrazcih poročil o zbranih In porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo, Uradni list RS štev. 39/97) pošiljamo zaključno 
poročilo o volilni kampanji. 

V skladu z določbo 23. člena Zakona o volilni kampanji organizator 
predlaga, da se mu v skladu z 22. členom Zakona o volilni 
kampanji povrnejo stroški volilne kampanje. 

V skladu z določbo 22. člena Zakona o volilni kampanji in 
upoštevanje poročilo o izidu volitev predsednika republike (Uradni 
list št. 76/97) je organizator upravičen do povrnitve stroškov višini 
11, 578.500,00 SIT. 

V Ljubljani, 22.12.1997 

ORGANIZATOR VOLILNE KAMPANJE 
Odgovorna oseba 

Ada Gorjup, l.r. 

PRILOGA: 
- obrazec št. 2 - Zaključno poročilo o volilni kampanji 

Obrazec št. 2 

Zaključno poročilo o volilni kampanji 

1. Skupna višina zbranih sredstev za 
volilno kampanjo =1 3-81 3-632 SIT 

2. Skupna višina porabljenih sredstev 
za volilno kampanjo . r?0-77?-58? SIT 

3. Skupna višina prejetih prispevkov, 
ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to 
leto • ■i.soo.ooosrr 

4. Skupna višina odobrenih posojil ki 
presegajo trikratno povprečno mesečno 
plačo na delavca v RS za to leto —l SIT 

5. Naziv in naslov posojilodajalca (EV) 
iz 4. točke tega poročila (lahko tudi 
priloga k poročilu)  =  

7. Naziv in naslov pravne ali fizične 
osebe, ki je odlog iz 5. točk6 odobrila 
(lahko tudi priloga k poročilu) 

Datum: 

22. 12.199 7 

6. Skupni znesek odloženih plačil, če 
višina plačila presega znesek iz 
1. točke poročila, čas odloga pa je 
daljši kot 30 dni s7-°Q0-°00 SIT 

v prileji 

Organizator 
volilne kampanje 

dipl. 
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Pojasnila k obrazcu: 

1. Vplačnika prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno plačo, 
iz točke 3.: 

- Urankar d.o.o., Laško, Oranžnov trg 2 
- Urankar Drago, Pot na grad 4, 3270 Laško 

2. Naslov pravne osebe iz 7. točke obrazca, ki je znesek 
odloženih plačil odobrila: 

STUDIO MARKETING d.d. 
Raziskovanje, svetovanje in oblikovanje 
tržnih komunikacij in izdelkov 
Ljubljana, Vojkova 74 

3. Znesek v zaporedni številki 6 zajema stanje dne 22.12.1997 
brez obresti, ki bodo na dan plačila prištete. 

Ljubljana, 22.12.1997 

Ada Gorjup, l.r. 

i. 

Številka: 1217-2/98-22 
Datum: 19.3.1998 

Zadeva: Poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za 
volitve predsednika republike za kandidata Milana 
Kučana 

Na podlagi 27. člena Zakona o računskem sodišču (UL RS, št. 
48/94) in v skladu z,29. členom Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS, št. 20/95), vam v prilogi pošiljam 
poročilo o reviziji volilne kampanje za volitve predsednika republike 
za kandidata Milana Kučana. Gre za predhodno poročilo, ki je s 
sklepom št. 1217-2/98-23 z dne 19.3.1998 postalo dokončno. 

dr. Vojko A. Antončič, l.r. 
predsednik 

Priloge: 
- Poročilo št. 1217-2/98-17 
- Sklep št. 1217-2/98-21 

Na podlagi 24. člena Zakona o Računskem sodidšču (Ur. I. RS št. 
48/94), 23. člena Poslovnika Računskega sodišča (Ur.l. RS št. 
20/95) in 24.a člena Zakona o volilni kampanji (Ur. I. RS. št. 62/94 
in Ur. I. RS št. 17/97) iizdajam 

PREDHODNO POROČILO 

o reviziji 
FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

ZA VOLITVE PREDSEDNIKA 

REPUBLIKE 
ZA KANDIDATA MILANA KUČANA 

Številka: 1217-2/98-17 
Ljubljana, 23.2.1998 

UVOD 

Številka: 1217-2/98-21 
Datum: 19.3.1998 

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije (UL RS št. 20/95) izdajam naslednji 

SKLEP 

Predhodno poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za 
volitve predsednika republike za kandidata Milana Kučana, št. 
1217-2/98-17 z dne 23.2.1998 je postalo dokončno dne 
11.3.1998. 

Obrazložitev: 

Predhodno poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za 
volitve predsednika republike za kandidata Milana Kučana, št. 
1217-2/98-17 z dne 23.2.1998 je bilo nadzorovani osebi vročeno 
dne 24.2.1998. 

Ker nadzorovana oseba v roku 15 dni od vročitve predhodnega 
poročila ni podala pisnih pripomb, je predhodno poročilo z dnem 
11.3.1998 postalo dokončno. 

j 
Članica Računskega sodišča 

Nadja Žnidarčič - Ferrari, l.r. 

1. Splošno 

Revizija financiranja volilne kampanje za volitve predsednika 
republike za kandidata Milana Kučana je bila opravljena pri 
organizatorju volilne kampanje, ki ga je zastopala Ada Gorjup, na 
podlagi Sklepa Računskega sodišča št. 1217-2/98-1 z dne 
16.1.1998. 

Revizijo sta opravili revlzorki mag. Jasna Zafred in Jelka Zimšek 
po pooblastilu št. 1217-2/98-2 z dne 16.1.1998 v času od 20.1.1998 
do 23.2.1998 na sedežu Računskega sodišča, Prežihova 4, 
Ljubljana. 

2. Cilji revizije 

Cilj revizije je bil ugotoviti pravilnost izkazanih podatkov volilne 
kampanje in sicer: 
- preveriti formalno pravilnost predloženih poročil 
- preveriti izvajanje določil 18. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. 

I. RS št. 62/94, št. 17/97) (v nadaljevanju ZVolK) v zvezi z 
odprtjem in zaprtjem posebnega žiro računa 

- preizkusiti višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje 
- preizkusiti ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil 

sredstva za volilno kampanjo v skladu z ZVolK in Zakonom o 
političnih strankah (Ur. I. RS št. 62/94) 

- izračunati višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, 
do katerega je po ZVolK upravičen organizator volilne kampanje. 
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3. Podatki o organizatorju volilne kampanje 

Organizacijski odbor volilne kampanje predsedniškega kandata 
Milana Kučana je v skladu z 2. členom ZVolK kot Organizatorja 
volilne kampanje formiral odbor v sestavi dr. Matjaž Kmecl, Ada 
Gorjup in Franjo Murko. V dogovoru s predsedniškim kandidatom 
Milanom Kučanom je bila za odgovorno osebo Organizatorja 
volilne kampanje imenova Ada Gorjup. 

Organizator volilne kampanje (naročnik) in Studio Marketing d.d., 
Ljubljana, Vojkova 74 (izvajalec) sta dne 22.9.1997 sklenila 
"Pogodbo o izvedbi volilne kampanje za kandidata za predsednika 
Republike Milana Kučana v letu 1997" s št. 61/97. Predmet 
pogodbe je nuđenje podpore pri predstavitvi kandidata za 
predsednika republike v letu 1997. 

4. Pravna podlaga delovanja 

Pravno podlago delovanja organizatorja volilne kampanje 
predstavljata: 
- ZVolk 
- Zakon o političnih strankah 

II. UGOTOVITVE 

1. Formalna pravilnost predloženih poročil 

V postopku revizije je bilo preverjeno ali vmesno in zaključno 
poročilo navajata vse podatke določene z obrazcem št. 1 in št. 2 
iz Odredbe o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Ur.l. RS št. 39/97). Ugotovljeno je bilo, da so 
izkazani podatki na obrazcih skladni z določili odredbe. 

Preverjeno je bilo, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na posebni žiro račun sredstva s katerega od 
svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena in sicer poročilo za 
obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja (2. odstavek 
19. člena ZVolK). 

■ • 1 V' ' 
JScJOti iT-j.'i. 

s;oq ni rlinr»id.\ , 
• T,BP' 

Ugotovljeno je bilo, da so v vmesnem poročilu izkazana zbrana 
sredstva identična z vsemi prilivi na posebnem žiro računu do 

Organizator ni prenesel sredstev z drugih žiro računov na posebni 
žiro račun. 

Iz obvestila o odprtem računu, ki ga je organizatorju volilne 
kampanje dne 23.9.1997 predložila Agencija RS za plačilni promet, 
podružnica Ljubljana izhaja, da je bil dne 23.9.1997 odprt žiro 
račun št. 50102-685-000-0798924 z imenom "Organizator volilne 
kampanje Ada Gorjup za volitve predsednika republike v letu 
1997". S tem je bil izpolnjen pogoj iz 18. člena ZvolK, ki določa 
odprtje posebnega računa najkasneje 45 dni pred dnevom 
glasovanja (v revidiranem primeru 61 dni). 

Ali je organizator volilne kampanje zaprl žiro račun v predpisanem 
roku, ni bilo mogoče preveriti, ker revizija sovpada s časom zaprtja 
žiro računa. 

2. Preizkušanje višine zbranih in porabljenih sredstev 

V postopku revizije je bila preverjena popolnost in točnost podatkov 
iz vmesnega in zaključnega poročila o volilni kampanji (18. a in 19. 
člen ZVolK) organizatorja volilne kampanje. V ta namen je bilo 
preverjeno naslednje: 

- sporočila APP od zaporedne številke 1, z dne 6.10.1997 do 
zaporedne številke 42 z dne 29.12.1997 ter od številke 1 z dne 
5.1.1998 do zaporedne številke 3 z dne 22.1.1998 

- vsi prilivi in odlivi oz. gibanje denarnih sredstev na posebnem 
žiro računu od 6.10.1997 do 22.1.1998 

- obvestilo APP o kumulativnem prometu na posebnem žiro 
računu z dne 13.1.1998 

- prejeti računi Studia Marketing od interne številke 1 z dne 
30.10.1997 do interne številke 55 z dne 11.12.1997 s prilogami 

- pogodbe, ki jih je organizator sklenil z drugimi izvajalci 
- prejeta obvestila, ki so jih na podlagi dopisa Računskega sodišča 

RS št. 1517-2/97-18 z dne 19.1.1998 in št. 1517-1/97-21 z dne 
3.2.1998 posredovali posamezni mediji o zakupu oz. prodaji 
medijskega prostora. 

Organizator v vmesnem poročilu o volilni kampanji navedel 
naslednje podatke: 

vključno 10.11.1997; odlivi oz. porabljena sredstva do tega dne 
na posebnem žiro računu niso evidentirana. 

Tabela 1: Vmesno poročilo o volilni kampanji - obrazec št. 1 

Z.st. Postavka Vrednost v SIT 
1 Sredstva zbrana za volilno kampanjo do vključno 15. dne pred dnevom volitev 11.710.000 
2 Sredstva porabljena za volilno kampanjo do vključno 15. dne pred dnevom volitev 0 
3 Prejeti prispevki, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 

za to leto do vključno 15. dne pred dnevom volitev 1.400.000 
4 Odobrena posojila, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v 

RS za to leto do vključno 15. dne pred dnevom volitev 0 
5 Naziv in naslov posojilodajalca iz 4. točke tega poročila / 
6 Znesek odloženih plačil, če viSina plačila presega znesek iz 1. točke, čas odloga pa 

je daljši od 30 dni 0 
7 Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki je odlok iz 6. točke odobrila / 
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Organiziator je v zaključnem poročilu o volilni kampanji navedel naslednje podatke: 

Tabela 2: Zaključno poročilo o volilni kampanji - obrazec št. 2 

Z.5t. Postavka Vrednost v SIT 
1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 13.813.632 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 20.779.585 
3 Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 

na delavca v RS za to leto 1.400.000 
4 Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 

na delavca v RS za to leto 0 
5 Naziv in naslov posojilodajalca iz 4. točke tega poročila / 
6 Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek iz 1. točke, čas 

odloga pa je daljši od 30 dni 7.000.000 
7 Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki je odlog iz 6. točke odobrila Studio Marketing d.d. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki iz 1. točke obrazca št. 2 izkazani 
v vrednosti 13.813.632 SIT, identični vsoti priznanih obresti iz 
naslova avansov in prilivov na žiro račun do 21.12.1997, datuma, 
do katerega so bili podatki zajeti v poročilu. 

C 
Podatki iz 2. točke obrazca št. 2 izkazni v vrednosti 20.779.585 
SIT so identični stroškom po prejetih računih Studio Marketing v 
vrednosti 19.875.435 SIT ter ostalih stroškov v vrednosti 904.150 
SIT. 

Na podlagi gibanja denarnih sredstev na posebnem žiro računu 
izkazanih na sporočilih APP od št. 40 z dne 23.12. do št. 42 z dne 
29.12.1997 ter od št. 1 z dne 5.1. do št. 3. z dne 22.1.1998 pa 
izhaja, da je ibla do 31.1.1998 vrednost vseh zbranih sredstev 
14.817.629 SIT, vrednost vseh porabljenih sredstev do tega dne 
pa 20.781.370 SIT. 

Podatki iz 3. točke obrazca št. 2 v vrednosti 1.400.000 SIT so 
identični prilivoma na žiro račun dne 27.10. v vrednosti 700.000 
SIT in 28.10.1997 v vrednosti 700.000 SIT. 

Podatki iz 6. točke obrazca št. 2 v vrednosti 7.000.000 SIT so 

identični razliki med višino stroškov na prejetih računih Studio 
Marketing - 19.875.422 SIT in vsemi avansi, danimi Studio Mar- 
keting s priznanimi obrestmi s tega naslova v vrednosti 12.443.649 
SIT. Razlika med 7.000.000 SIT in 7.231.773 SIT to je 231.773 
SIT je bila nakazana 24.12.1997 v času, ki ni presegel odloga 
plačila nad 30 dni. 

S tem je utemeljena preizkušena točnost podatkov na podlagi 
18.a in 19. člena ZVolK. 

JV 
Na podlagi podatkov medijev je bilo ugotovljeno, da so bili vsi 
stroški, ki so nastali v času volilne kampanje, poravnani izključno 
s posebnega žiro računa, razen tistih, za katere je bil odobren rok 
plačil nad 30 dni. To je skladno z določilom 18. in 19. člena ZVolK. 

Podatki medijev pa tudi dokazujejo, da je organizator kupoval 
medijski prostor pred pričetkom volilne kampanje, v času volilnih 
opravil, ko je zbiral podporo kandidatu s podpisi volivcev. Na 
podlagi aneksa z dne 20.10.1997 k pogodbi št. 61/97 z dne 
22.9.1997 sklenjeni med Studiom Marketing d.d. in organizatorjem 
volilne kampanje je organizator poravnaval stroške Studiu Mar- 
keting z avansi. 

Tabela 3: Datumi in vrednosti danih avansov Studiu Marketing 
Datum danega avansa Vrednost danega avansa v SIT 

21.10.97 2.000.000 
24.10.97 2.700.000 
28.10.97 1.000.000 
29.10.97 1.950.000 
18.11.97 500.000 
15.12.97 4.300.000 
24.12.97 231.785 

5.1.98 1.000.000 

Vrednost vseh danih avansov je znašala 13.681.785 SIT. 
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Za ilustracijo navajamo čas objav, vrednost in datum plačil, ki se vežejo na oglaševanje v časopisu Delo. 

Tabela 4: Objave vrednosti in datumi plačil - časopis Delo 
Vrednost računa, ki gaje izdal 

Časopis Delo v SIT 
Danim objave v Časopisu Datum plačila, ki gaje (ne)izvršil 

Studio Marketing 

1.432.704 24.9.97 12.12.97 

339.480 24.9.97 6.1.98 

261.744 4.10.97 24.12.97 

170.035 4.10.97 6.1.98 

481.235 21.11.97 ni plačano 

233.326 21.11.97 ni plačano 

i; 

Iz posredovanih podatkov tega časopisa v primerjavi z gibanjem 
denarnih sredstev na posebnem žiro računu organizatorja izhaja, 
da je fakture časopisu Delo neposredno poravnaval Studio Mar- 
keting. 

Vrednost poravnanih računov v času volilnih opravil je znašala 
2.203.963 SIT; vrednost stroškov propagande nastalih v času 
volilne kampanje pa je znašala 714.561 SIT in do 31.1.1998 še ni 
bila plačana. 

Glede na opisan način ifnanciranja - na eni strani avansiranje 
Studia Marketing s strani organizatorja volilne kampanje in na 
drugi strani plačila računov, ki jih je časopis Delo neposredno 
izstavljal Studiu Marketing, ni mogoče jasno časovno razmejiti, 
kateri stroški z ozirom na čas oglaševanja (čas volilnih opravil ali 
čas volilne kampanje) so bili plačani z določenim avansom 
organizatorja. 

V postopku reivzije je bilo ugotovljeno, da so na izstavljenih računih 
Studia Marketing od interne zaporedne številke 1 z dne 30.10.1997 
do interne zaporedne številke 55 z dne 11.12.1997 jasno 
navedene agencijske provizije ter da je obračunan prometni davek 
od storitev. V postopku revizije so bili predloženi in v 3. členu pog. 
61/97 dogovorjeni terminski in finančni medijski plani ter njihova 
realizacija za: 

- televizijo 
- radio 
- dnevni časopis 
- lokalni časopis 
- plakatiranje 

Računi, ki so jih Studiu Marketing izstavili Delo d.d., Slovenske 
novice d.d., Večer d.d., Dnevnik, d.d., TV Slovenija, POP TV, F.A. 
BOBO d.o.o., Metropolis media d.o.o., Hermes SoftLab d.o.o. in 
ki so priloženi k posameznim izstavljenim računom Studia Mar- 
keting, temeljijo na sklenjenih pogodbah med temi dobavitelji in 
Studiom Marketing. K računom za oglaševanje v lokalnih časopisih 
so priloženi izrezki iz časopisov, iz katerih je razviden oglas in 
datum objave. 

V postopek reivzije so bile na podlagi dopisa št. 1217-2/98-6 z 

dne 31.1.1998 zahtevane naslednje knjigovodske listine kot 
priloge k računom Studia Marketing (odslej PR): 

- naročilnica in dobavnica - ARSMEDIA (PR10), 
- naročilnica in dobavnica - Montes d.o.o., VTV studio d.o.o., VPK 

d.o.o. (PR55), 
- dobavnica št. 4415/25.11.1997,4300/14.11.1997 z naročilnicami 

- Inter Markening (PR54) \ 
- naročilnica št. 232, dobavnica št. 4431 - Gorenjski tislf (PR42) 
- naročilnica št. 224/15.10.1997, 235/18.10.1997,236/20.10.1997 

in 237/22.10.1997 s pripadajočimi dobavnicami - LTV (PR41), 
- naročilnica št. 238/30.10.1997 z dobavnico - LTV (PR40), 
- naročilnica in dobavnica BAR ARBORETUM Volčji potok (PR30), 
- dobavnica št. 4207/7.11.97, dobavnica št. 4048/22.10.97 z 

naročilnicami; dobavnica št. 3829/3.10.97 in naročilnica št. 192/ 
97; dobavnica št. 4116/29.10.97, dobavnica št. 4131/30.10.97 z 
naročilnicama; dobavnica št. 3713/24.9.97, dobavnica št. 3786/ 
30.9.97 z naročilnico 1015/97 - Inter Marketing (PR29) 

- dobavnica št. 1234/97 z naročilnico - ČUK GRAF d.o.o. (PR9), 
- naročilnica - izjava 229/7.11.97 z dobavnico - METROPOLIS 

(PR8), 
- naročilnica in dobavnico - IDEA d.o.o. (PR39), 
- naročilnica št. 225/17.10.97 z dobavnico - LTV (PR48). 

i 
Predložene so bile vse listine razen dobavnica za naročilo, 
koordinacijo in potrditve Montes d.o.o., VTV d.o.o., in VPK d.o.o. v 
skupni vrednosti 1.212.371 SIT, za katere so po pisni izjavi 
direktorja Studia Marketing z dne 3.2.1998 dogovori potekali ustno. 

S pregledom navedenih listin ni bilo ugotovljenih nezakonitosti v 
zvezi z višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje. 

3. Preizkus ali je organizator volilne kampanje pridobil 
in uporabil srestva za volilno kampanjo v skladu z 
zakonom 

Iz sporočil APP od zaporedne številke 1 do zaporedne številke 
42 v letu 1997 in od zaporedne številke 1 do številke 3 v letu 1998 
izhaja, da so bila sredstva za volilno kampanjo zbrana v skladu s 
17. členom ZVolK v povezavi z 21., 22. in 25. členom Zakona o 
političnih strankah, do 31.1.1998, kot sledi: 
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Tabela 5: Zbrana sredstva po virih do 31.1.1998 
Viri sredstev Vrednost v SIT 

Fizične osebe 3215.054 
Pravne osebe 11.361.999 
Obresti 240.576 
Skupaj 14.817.629 

Iz zbranih podatkov izhaja, da so bila sredstva na posebnem žiro 
računu pridobljena na zakoniti podlagi. 

ZVolK v 17. a členu določa vrste stroškov za katere je dovoljeno 

uporabiti zbrana sredstva za izvedbo volilne kampanje. V tabeli v 
nadaljevanju je po predpisanih vrstah stroškov zbrana vrednost 
prejetih in/ali plačanih računov do 31.1.1990. 

Tabela 6: Vrednost stroškov po vrstah 
Vrsta stroška po 17.a členu ZVolK Dejanski stroški Vrednost dejanskih stroškov SIT 

Stroški tiskanja in razobešanja 
plakatov 

produkcija plakatov 
plakatiranje 

949.686 
2.139.207 

Stroški objavljanja predvolilnih 
oglasov in sporočil v javnih glasilih 

produkcija TV spota 
predvajanje TV spota 
oglaševanje v časopisih 
oglaševanje v radiu 
produkcija filmov, izdelava 
fotografij, dostop na Internet 
spremljanje medijev, snemanje 
dogodkov 

1.212.371 
5881.720 

4.393.040 
378.620 

534.483 

2.948.138 

Stroški organizacije in izvedbe 
predvolilnih shodov 

stroški prireditev v Narodnem 
muzeju 

1.206.533 

Stroški tiskanja, reprodukcije in 
razpošiljanja predvolilnega 
materiala 

tisk dopisov in kuvert 168.272 

Ostali stroški I prevod, AH za karikature 63.352 

Skupaj stroški po računih SM 19.875.422 

Ostali stroški II administrativne storitve 
odvetniške storitve 
avtorski honorar 
bančna, APP provizija 

559.650 
283.509 

52.941 
9.835 

Skupaj stroški II 905.935 

Skupaj vsi stroški 20.781.357 

Med stroški volilne kampanje je zaslediti tudi stroške administra- 
tivnih in odvetniških storitev, bančne, APP provizije in stroške 
avtorskih honorarjev. Čeprav zakon teh stroškov posebej ne 

' navaja ugotavljamo, da vsebinsko sodijo med stroške volilne 
kampanje. 
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Po podatkih Republiške volilne komisije je bila dovoljena višina 
skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
62.071.600 SIT. 

S pregledom navedenih podatkov, je bilo ugotovljeno, da 
organizator volilne kampanje ni presegel dovoljenega zneska 
določenega v 20. členu ZVolK. 

4. Izračun višine delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katerega je po zakonu upravičen 
organizator volilne kampanje 

ZVolK v 22. členu določa, da so do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje oz. 
kandidati za predsednika republike, za katere je glasovalo najmanj 
10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
Orgnaizatorjem volilne kampanje oz. kandidatom za predsednika 
republike se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni 
glas. 

Republika volilna komisija je v poročilu o izidu volitev predsednika 
republike (Ur. I. RS št. 76/97) objavila izid glasovanja in Izid volitev 
iz katerega je razvidno, da je gospod Milan Kučan dobil 578.925 
glasov, kar predstavlja 55,54 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali. 

Računsko sodišče ugotavlja, da je organizator volilne kampanje 
upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje in sicer 
v višini 11.578.500 SIT. 

III. MNENJE 

Na podlagi preveritev zakonitosti, poipolnosti in točnosti podatkov 
Računsko sodišče RS izreka, o financiranju volilne kampanje za 
predsednika republike v letu 1997, 

pozitivno mnenje 

Obrazložitev: V reviziji financiranja volilne kampanje niso bile 
ugotovljene neskladnosti dejanj z ZVolK. Možno pa je bilo, da so 
se z zbranimi sredstvi na posebnem žiro računu plačevali tudi 
stroški nastali pred volilno kampanjo (plačevanje stroškov Studiu 
Marketing z avansi). 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 

Na predhodno poročilo je možno vložiti pripombe v roku 15 dni od 
prejema poročila. Pripombe se vložijo pismeno na Računsko 
sodišče Republike Slovenije, Prežihova 4, Ljubljana. 

Članica Računskega sodišča 
Nadja Žnidarčič-Ferrari, l.r. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVČNI SLUŽBI (ZDS-C) 

- EPA 444 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 26/3-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davčni službi obravnava po hitrem postopku zaradi 
izrednih potreb države na področju delovanja davčnega organa. 
V prehodnih in končnih določbah zakona je določeno, da morajo 
delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje in delavci Republiške uprave za javne 
prihodke, ki so prešli v Davčno upravo Republike Slovenije in v 
njej opravljajo naloge inšpekcijskih pregledov, opraviti strokovni 
izpit v dveh letih od pričetka dela davčne uprave, to je do 1/7- 
1998. 

Zaradi velikega števila inšpektorjev, ki morajo opraviti ta izpit in 
omejenega števila oseb, ki pripravljajo izvedbo izpitov ter hkrati 
velikega obsega prioritetnih nalog davčne uprave, ki je v 
pospešenem pobiranju obveznih dajatev, ni mogoče, da bi v 
obdobju do konca junija letošnjega leta vsi delavci opravili 
navedeni strokovni izpit, zato je iz navedenih razlogov potrebno 
čimprej podaljšati navedeni rok, in sicer do 30. junija 2000. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Marko Danijel BEZJAK, v.d. direktorja Davčne uprave 

Republike Slovenije. 

UVOD 

1. Ocena stanja In razlogi za Izdajo zakona 

Zakon o davčni službi je bil sprejet v mesecu marcu 1996 (Ur. list 
RS, št. 18/96), uporabljati pa se je začel s 1.7.1996. Spremembe 
in dopolnitve tega zakona je Državni zbor sprejel v mesecu juniju 
1996 (Ur. list RS, št. 36/96) in mesecu decembru 1997 (Ur. list RS, 
št. 87/97). 

V zakonu o davčni službi je v 3. členu določeno, da davčna 

služba opravlja pobiranje dajatev tudi za druge osebe javnega 
prava, pravice In dolžnosti obeh strani pa niso natančno določene. 

V 24. oz. 27. členu je določeno, da je za davčnega inšpektorja In 
izterjevalca lahko imenovana oseba, ki Ima poleg ustrezne 
izobrazbe tudi poseben strokovni Izpit. Vsebino in način opravljanja 
obeh strokovnih izpitov predpiše minister, pristojen za finance. V 
prehodnih In končnih določbah zakona je določeno, da morajo 
delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje ter delavci Republiške uprave za javne prihodke, 
ki v davčni upravi opravljajo naloge inšpekcijskih pregledov, opraviti 
strokovni Izpit v dveh letih od pričetka dela davčne uprave, to je 
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do 1.7.1998. Za delavce Agencije in Republiške uprave, ki 
opravljajo naloge izterjave pa zakon ne določa roka, v katerem 
morajo opraviti strokovni izpit. 

Ocenjujemo, da je zaradi velikega števila inšpektorjev (475), ki 
morajo opraviti strokovni izpit, omejenega števila strokovnjakov 
pri Davčni upravi Republike Slovenije, potrebnih za izvedbo izpitov 
ter velikeaa obsega prioritetnih nalog uprave, pomembnih za 
funkcioniranje države, nujno, da se podaljša rok za izvedbo izpitov 
za inšpektorje. Potrebno pa je določiti tudi rok za izvedbo strokovnih 
izpitov za izterjevalce (80). 

V zakonu tudi ni določbe, po kateri bi lahko minister, pristojen za 
finance, ^ki je pooblaščen za določitev vsebine posebnega 
strokovnega izpita, določil, da inšpektorji in izterjevalci, ki so že 
opravilPstrokovne izpite iz posameznih vsebin posebnega 
strokovnega izpita, teh ne bi bili dolžni ponovno opravljati. 

v 
Zakon tudi ne določa roka, v katerem mora izterjevalec, ki ni 
prišel v davčno upravo iz Agencije in Republiške uprave, opraviti 
strokovni izpit od dneva, ko je bil imenovan za izterjevalca. 

V drugem odstavku 64. členu zakona je določeno, da se enotna 
matična številka občana oziroma tujca črtata iz davčnega registra 
po 1. januarju 1998. Menimo, da bodo na ta način izgubljene 
povezave z drugimi registri in s tem oslabljen davčni nadzor. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlaga se dopolnitev 3. člena v smislu precizacije odnosov 
med davčno službo in drugimi osebami, za katere davčna služba 
opravlja določene storitve. 

V prehodnih in končnih določbah zakona se predlaga, da se rok, 
v katerem morajo delavci Agencije RS za plačilni promet in 
Republiške uprave, ki v davčni upravi opravljajo naloge 
inšpekcijskih pregledov, opraviti poseben strokovni izpit, podaljšal 
od dveh let na štiri leta od dneva pričetka dela Davčne uprave 
Republike Slovenije, to je do 1. julija 2000. Enak rok naj bi veljal 
tudi za delavce obeh organov, ki v davčni upravi opravljajo naloge 
izterjave. S predlaganim podaljšanjem roka bi delavci Davčne 
uprave Republike Slovenije, ki so zaradi pomanjkanja sredstev 
za plačilo strokovnjakov zunanjih inštitucij, edini pripravljavci izpitnih 
vsebin, učnih načrtov, programov usposabljanj ter predavatelji in 
člani izpitnih komisij svojo nalogo kvalitetno opravili in se dodatno 
usposobili za predavanja in izpraševanje iz določenih izpitnih 
vsebin. 

Predlaga se tudi, da bi minister, pristojen za finance, ki je 
pooblaščen za določitev vsebine in načina opravljanja strokovnih 
izpitov, določil pogoje, pod katerimi inšpektorji in izter|evalci, ki so 
že opravili določene izpitne vsebine v okviru pripravniškega ali 
drugega strokovnega izpita, le teh ne bi ponovno opravljali. 

Nadalje se predlaga, da se dopolni 27. člen zakona, ki določa 
pogoje za imenovanje izterjevalca, z določbo, da mora izterjevalec 
posebni strokovni izpit opraviti v enem letu po imenovanju. Zakon 
o upravi namreč za izterjevalca ne določa roka, v katerem morajo 
opraviti strokovni izpit, kot je to določeno za Inšpektorje. 

Nadalje se predlaga črtanje drugega odstavka 64. člena tako, da 
ostaja enotna matična številka občana sestavni del davčnega 
registra. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96 in 87/ 
97) se v 3. členu črta drugi stavek. 

Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Če davčna uprava za zavod ali sklad na podlagi zakona ali 
sklenjene pogodbe odmerja, pobira in izterjuje davke ter nadzira 
in evidentira njihovo plačevanje, se s pogodbo določijo medsebojna 
razmerja, način opravljanja nalog ter nadomestilo za opravljanje 
nalog. 

Če davčna uprava na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe za 
lokalno skupnost odmerja, pobira in izterjuje davke ter nadzira in 
evidentira njihovo plačevanje, se nadomestilo za opravljanje nalog 
uredi s pogodbo, ki jo sklene davčna uprava z lokalno skupnostjo 
na način, ki ga določi vlada." 

2. člen 

V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Kandidatu, ki ima že opravljen strokovni izpit iz vsebine, 
predpisane po prejšnjem odstavku, se prizna ustrezni del 
posebnega strokovnega izpita pod pogoji in na način, ki ga 
predpiše minister, pristojen za finance." 

3. člen 

V 27. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo: "ki ga mora opraviti v roku enega leta od dneva 
imenovanja za izterjevalca." 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Kandidatu, ki ima že opravljen strokovni izpit iz vsebine, 
predpisane po prejšnjem odstavku, se prizna ustrezni del 
posebnega strokovnega izpita pod pogoji in na način, ki ga prepiše 
minister, pristojen za finance." 

4. člen 

V 64. členu se črta drugi odstavek. 

5. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Delavci agencije in delavci Republiške uprave, ki so opravljali 
naloge inšpekcijskih pregledov in naloge izterjave in so na dan 1. 
julija 1996 postali delavci davčne uprave, morajo opraviti posebni 
strokovni izpit iz 24. in 27. člena najkasneje do 30. junija leta 
2000". 

6. člen 

Pravilnik iz 24. in 27. člena tega zakona sprejme minister, pristojen 
za finance, v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega zakona. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Z dopolnitvijo 3. člena se natančno določa, da se v primerih, 
ko davčna služba pobira dajatve za zavod ali sklad na podlagi 
zakona ali sklenjene pogodbe, način opravljanja nalog in 
nadomestilo za opravljanje nalog določijo s pogodbo. Če pa 
davčna uprava te naloge opravlja za lokalno skupnost, pa je 
določeno, da se nadomestilo za upravljanje nalog uredi s 
pogodbo, ki jo sklene davčna uprava z lokalno skupnostjo na 
način, ki ga določi vlada. S tem bodo podani pogoji za enotno 
določitev teh nadomestil. 

2 Z 2. členom se določi, da je minister, pristojen za finance 
pooblaščen za določitev vsebine in načina opravljanja 
strokovnih Izpitov. 
Prav tako so določeni pogoji, pod katerimi inšpektorji in 
izterjevalci, ki so že opravili določene izpitne vsebine v okviru 
pripravniškega ali drugega strokovnega izpita, le teh ne bi 
ponovno opravljali. 

3 V3. členu predloga se določa pogoje za imenovanje izterjevalca 
in sicer tako, da mora izterjevalec posebni strokovni izpit 
opraviti v enem letu po imenovanju. Zakon o upravi namreč za 
izterjevalca ne določa roka, v katerem morajo opraviti strokovni 
izpit, kot je to določeno za inšpektorje. 

4. V 4. členu se črta drugi odstavek 64. člena tako, da ostaja 
enotna matična številka občana sestavni del davčnega 
registra, kar je pomembno z vidika povezave med posamez- 
nimi registri znotraj Slovenije 

5. V 5. členu se predlaga, da se rok, v katerem morajo delavci 
Agencije in Republiške uprave, ki v davčni upravi opravljajo 
naloge inšpekcijskih pregledov, opraviti poseben strokovni 
izpit, podaljša do 30. junija 2000. Enak rok naj bi veljal tudi za 
delavce obeh organov, ki v davčni upravi opravljajo naloge 
izterjave. S predlaganim podaljšanjem roka se bodo delavci 
Davčne uprave Republike Slovenije, ki so zaradi pomanjkanja 
sredstev za plačilo strokovnjakov zunanjih inštitucij, edini 
pripravljavci izpitnih vsebin, učnih načrtov, programov 
usposabljanj ter predavatelji in člani izpitnih komišij, dodatno 
usposobili za predavanja in izpraševanje iz določenih izpitnih 
vsebin. 

6. Zakon naj bi začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. f|/, , , 

t? 

ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

3. člen 

Davčna uprava lahko odmerja, pobira in izterjuje davke ter nadzira 
in evidentira plačevanje davkov za lokalne skupnosti, zavode in 
sklade na podlagi zakona ali če je tako dogovorjeno s pogodbo. S 
pogodbo med davčno upravo in lokalno skupnostjo, zavodom ali 
skladom se določijo medsebojna razmerja, način opravljanja nalog 
ter nadomestilo za opravljanje nalog. 

24. člen 

Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko strokovno 
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj oziroma višjo 
izobrazbo in najmanj deset let delovnih izkušenj ter poseben 
strokovni izpit. 

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister, pristojen za finance. 

27. člen 

Za izterjevalca je lahko imenovana oseba, ki ima višjo izobrazbo 

in najmanj dve leti delovnih izkušenj oziroma srednjo izobrazbo in 
najmanj tri leta delovnih izkušenj ter poseben strokovni izpit. 

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister, pristojen za finance. 

64. člen 

Do uvedbe davčne številke se kot davčna številka za pravne 
osebe uporablja matična številka, za fizične osebe pa enotna 
matična številka občana oziroma enotna matična številka tujca. 

Po 1. januarju 1399 se enotna matična številka občana oziroma 
enotna matična številka tujca črtata iz davčnega registra. 

Davčna številka se v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, 
prične uporabljati 1. januarja 1997. 

68. člen 

Delavci agencije in delavci Republiške uprave, ki opravljajo naloge 
inšpekcijskih pregledov v davčni upravi, morajo opraviti strokovni 
izpit Iz 24. člena tega zakona v dveh letih od pričetka dela davčne 
uprave. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 

PROMETNEM DAVKU (ZPD-F) 

- EPA 440 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 2/4-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
PROMETNEM DAVKU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku 
s predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora 
Republike Slovenije hkrati s predlogom proračuna Republike 
Slovenije za leto 1998. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog zakona o spremembah zakona o 
prometnem davku obravnava po skrajšanem postopku, ker 
gre za manj zahtevno spremembo zakona o prometnem davku, 

ki pa je nujno potrebna zaradi zagotovitve prihodkov državnemu 
proračunu. 

S tem Vlada Republike Slovenije nadomešča predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku, ki 
smo vam ga poslali z dopisom št. 421-01/98-2 (Z5) z dne 26/3- 
1998. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE 
ZAKONA 

V tarifni številki 5Tarife davka od prometa proizvodov, ki je sestavni 
del zakona o prometnem davku, so določene davčne stopnje za 
naftne derivate (med drugim so določene stopnje za osvinčene 
motorne bencine v višini 140% oziroma 90% za neosvinčene ter 
za dieselska goriva pa v višini 190%). 

Hkrati je v 77. členu zakona o prometnem davku Vladi RS, da se 
preprečijo in odpravijo motnje na trgu oziroma v gospodarstvu, 
dano pooblastilo, da zmanjša ali poveča stopnje davka od prometa 
naftnih derivatov in električne energije do 50%. Ob zadnji . 

spremembi posameznih stopenj za naftne derivate 26. marca 
1998, je bila že dosežena zgornja meja zakonsko določenih 
možnih povišanj stopenj prometnega davka, ki še ni bistveno 
porušila medsebojnih razmerij drobno-prodajnih cen. 

Glede na to, da so v predlogu proračuna za leto 1998 predvideni 
prihodki v višini 123 miljard tolarjev iz naslova prometnega davka 
od naftnih derivatov, je nujno potrebno sprejetje sprememb davčnih 
stopenj iz tarifne številke 5 Tarife davka od prometa proizvodpv, 
da bo nujno realizirati planirane prihodke. 

S predlagano spremembo davčnih stopenj iz tarifne številke 5 
tarife davka od prometa proizvodov, pa se bodo zagotovila dodatna 
sredstva nujno potrebna za izvajanje zastavljene proračunske 
politike, pri čemer se razmerje drobno-prodajnih cen pri naftnih 
derivatih, ne bo porušilo. 
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2. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagatelj ocenjuje, da bo z dano možnostjo sprememb davčnih 
stopenj za naftne derivate možno realizirati predvidene prihodke 
iz tega naslova v državnem proračunu, ne da bi prišlo do 
nesorazmerij med drobnoprodajnimi cenami določenih naftnih 
derivatov. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
s- 

V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 12/93 - 
odločba US, 71/93, 16/96, 57/97 in 3/98) se v tarifni številki 5 
tarife davka od prometa proizvodov, prvi odstavek spremeni tako, 
da se glasi: 

"Od naftnih derivatov se plačuje davek od prometa proizvodov 
po naslednjih stopnjah: 

1) od motornega osvinčenega bencina 190% 

2) od motornega neosvinčenega bencina 160% 

3) od dieselskega goriva in motornega neobarvanega 
petroleja 190% 

Od dieselskih goriv za pogon motornih tirnih vozil v železniškem 
prometu, plovnih objektov v pomorskem, rečnem in jezerskem 

prometu in delovnih strojev v prometu na žičnicah se obračunava 
davek po davčni stopnji v višini 50% stopnje, predpisane v 2. 
točki te tarifne številke. 

4) od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega specialnega 
kurilnega olja (LS) 30% 

5) od kurilnega olja - mazuta: lahkega z nizko vsebnostjo žvepla 
(LNŽ), srednje lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in 
težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 30% 

6) od reaktivnega goriva in letalskega bencina 30% 

7) od motornega - rdeče obarvanega petroleja, svetilnega 
petroleja, avionskih in motornih olj, mineralnih mazivnih olj in 
masti, hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter olj za mazanje 
in primarnega (surovega) bencina 15% 

8) od utekočinjenega naftnega plina 5% 

Če se utekočinjen plin uporablja po posebnih napravah za 
pogon motornih vozil in motornih plovil 135% 

9) od kurilnega olja - mazuta: 
- lahkega (L), srednjega (S), težkega (T), ekstra težkega 
(ET) 30%". 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

V 

OBRAZLOŽITEV: 

Davek od prometa proizvodov in storitev se piačuje v skladu s 
tarifo prometnega davka, ki je sestavni del zakona o prometnem 
davku. Od naftnih derivatov se plačuje davek od prometa 
proizvodov po stopnjah, ki so določene v tarifni številki 5. tarife 
davka od prometa proizvodov. 

Z novimi davčnimi stopnjami je zagotovljena fleksibilnost pri 
zastavljanju nadaljne splošne ekonomske in proračunske politike, 
saj je Vlada RS ob zadnji spremembi posameznih stopenj za 
naftne derivate že dosegla zgornjo mejo zakonsko določenih 
možnih povišanj stopenj prometnega davka, ki še ni bistveno 
porušilo medsebojnih razmerij drobno-prodajnih cen. 
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ZAKON 

O PROMETNEM DAVKU (Ur. list RS, št. 4/ 
92,71/93,16/96,57/97 in 3/98) 

TARIFA DAVKA OD PROMETA 
PROIZVODOV - TARIFNA ŠTEVILKA, KI 
SE SPREMINJA 

Tar. št. 5 

Od naftnih derivatov se plačuje davek od prometa proizvodov po 
naslednjih stopnjah: 

1) od motornega bencina 
- MB-86 in MB-98 140% 
- NMB-91 in NMB-95 90% 

2) od dieselskega goriva (D1, D2, D3) in motornega neobarvanega 
petroleja 190% 

Od dieselskih goriv za pogon motornih tirnih vozil v železniškem 
prometu, plovnih objektov v pomorskem, rečnem in jezerskem 
prometu in delovnih strojev v prometu na žičnicah se 
obračunava davek po davčni stopnji v višini 50% stopnje, 
predpisane v 2. točki te tarifne številke. 

3) od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega specialnega 
kurilnega olja (LS) 

4) od kurilnega olja - mazuta: lahkega z nizko vsebnostjo žvepla 
(LNŽ), srednje lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in 
težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 20% 

5) od reaktivnega goriva in letalskega bencina 20% 

6) od motornega - rdeče obarvanega petroleja, svetilnega 
petroleja, avionskih in motornih olj, mineralnih mazivnih olj in 
masti, hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter olj za mazanje 
in primarnega (surovega) bencina 10% 

7) od utekočinjenega naftnega plina 5% 

Če se utekočinjen plin uporablja po posebnih napravah za 
pogon motornih vozil in motornih plovil 90% 

8) od kurilnega olja - mazuta: 
- lahkega (L), srednjega (S), težkega (T), ekstra težkega 
(ET) j t 30% 

JI iiolbo 
8 '"t'V * 

Opombi: i 

1. Preden da proizvajalec v promet ekstra lahko kurilno olje (EL) 
in lahko specialno kurilno olje (LS), ju mora v rafineriji obarvati 
z jasno rdečo barvo. V primeru uvoza teh olj mora uvoznik te 
derivate obarvati z jasno rdečo barvo, preden jih dobavi 
naročniku, za katerega so bili derivati uvoženi. 

2. Ekstra lahko kurilno olje (EL) in lahko specialno kurilno olje 
(LS) iz 3. točke te tarifne številke ter rdeče obarvan motorni 
petrolej iz 6. točke te tarifne številke se ne smejo pod nobenimi 
pogoji uporabljati za pogon motornih vozil vseh vrst, plovil ali 
drugih motorjev. 

«» 
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DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM 

PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE 

(ACQUIS COMMUNAUTAIRE) 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v informacijo: 

- DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA 
EVROPSKE UNIJE (ACOUIS COMMUNAUTAIRE), 

katerega sestavni del je tudi priloga Okoljska pristopna strategija 
Slovenije za vključitev v Evropsko unijo, 

ki gaje sprejela na 55. seji dne 26. marca 1998. 

Republika Slovenija 

DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM 
PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE 

(ACOUIS COMMUNAUTAIRE) 

Ljubljana, marec 1998 

KAZALO 

PREDGOVOR 

LEGENDA 

1. EKONOMSKO-SOCIALNO PODROČJE 
1.1 MAKROEKONOMSKE POLITIKE 

1.1.1 MONETARNA IN DEVIZNA POLITIKA 
1.1.2 FISKALNA POLITIKA 
1.1.3 DOHODKOVNA POLITIKA 
1.1.4 POLITIKA MEDNARODNIH EKONOMSKIH ODNOSOV 

1.2 MIKROEKONOMSKE POLITIKE IN STRUKTURNE RE- 
FORME 
1.2.1 LIBERALIZACIJA CEN IN KONKURENCE 
1.2.2 REFORMA PODJETNIŠKEGA SEKTORJA 

1.2.3 REFORMA FINANČNEGA SEKTORJA 
1.2.4 TRANSPORT 
1.2.5 TELEKOMUNIKACI4E IN POŠTNI SEKTOR 
1.2.6 ENERGIJA 
1.2.7 PRORAČUNSKA IN DAVČNA REFORMA 
1.2.8 SOCIALNA VARNOST IN POKOJNINSKA REFORMA 
1.2.9 ČLOVEŠKI DEJAVNIK IN TRG DELA 
1.2.10 KMETIJSTVO 
1.2.11 VARSTVO OKOLJA 
1.2.12 REGIONALNI IN PROSTORSKI RAZVOJ 
1.2.13 KULTURA 
1.2.14 SKUPNA PRAVILA DELOVANJA NA ENOTNEMTRGU 

2. PRAVOSODJE 

3. NOTRANJE ZADEVE 

4. REFORMA JAVNE UPRAVE 
4.1 DRŽAVNA UPRAVA 
4.2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
4.3 JAVNE SLUŽBE 
4.4 SISTEM VARSTVA PRAVIC POSAMEZNIKA V RAZMERJU 

DO DRŽAVE 
4.5 SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV IN IZOBRAŽEVANJE TER 

USPOSABLJANJE V JAVNI UPRAVI 
4.6 JAVNE FINANCE 

PRILOGA 
OKOLJSKA PRISTOPNA STRATEGIJA SLOVENIJE ZA 
VKLJUČITEV V EVROPSKO UNIJO 
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PREDGOVOR 

Slovenski državni program za uveljavitev ureditve Evropske unije 
(NPAA) predstavlja sklepno fazo oblikovanja celote vseh 
ekonomskih in drugih reform ter politik In razvoja zakonodaje, 
katere uresničevanje vodi v polnopravno članstvo Republike 
Slovenije v Evropski uniji. Ta dokument je nastal na osnovi številnih 
strateških gradiv in programov ter skozi intenzivno sodelovanje 
številnih slovenskih institucij, od Državnega zbora, Vlade RS in 
njenih organov in služb, do izkušenj in spoznanj, ki so jih skozi 
sodelovanje z evropskimi partnerji pridobile politične stranke, 
socialni partnerji, instituti, strokovna in poslovna združenja, idr. 

Čeprav je Slovenija sklenila pridružitveni sporazum z EU več kot 
dve leti za glavnino srednje in Vzhodnoevropskih držav in bo zato 
tudi kasneje oblikovala skupna telesa z EU (Pridružitveni komite 
in Pridružitveni svet) ter z Evropskim parlamentom (Skupni 
parlamentarni komite) si je s sprejemom Pristopne strategije in 
Državnega programa prizadevala utrditi svoj položaj med 
državami kandidatkami za članstvo. 

Odlika našega pristopa je v njegovi metodološki celovitosti, saj 
so - poleg razvojno strateških ciljev in opredelitev - zajeta vsa 
področja reform, ukrepov makro in mikroekonomske politike, 
razvoja pravosodnega sistema, do reforme javne uprave in 
razvoja lokalne samouprave, vključno z oceno kadrovskih potreb 
in financiranja zastavljenih reform. Zelo pomembno je, da so v 
obeh dokumentih maksimalno upoštevani medresorski učinki in 
soodvisnost posameznih ukrepov in politik. 

Naša Pristopna strategija in Državni program izpolnjujeta trojno 
funkcijo: 

a. opredeljujeta slovenske razvojno-strateške usmeritve in cilje 
ter politiko, reforme in ukrepe za njihovo uresničevanje v 
obdobju do predvidenega vstopa Republike Slovenije v EU; 

b. podajata scenarij in koledar uveljavljanja ureditve Evropske 
unije (Acquis Communautaire) kot pogoju za polnopravno 
članstvo Republike Slovenije v EU; 

c. predstavljata osnovo za oblikovanje pogajalskega mandata. 

Kljub temu, da glavnina reform in predvidenih ukrepov sicer res 
predstavlja zahtevo EU kot pogoj za sprejem v članstvo, se Vlada 

RS zaveda, da se jih moramo lotiti tudi sami, če želimo utrditi 
demokratičen političen sistem in okrepiti delovanje tržnega 
gospodarstva, pospešiti družben in gospodarski razvoj Slovenije, 
okrepiti politično in gospodarsko sodelovanje z državami članicami 
Unije, okrepiti ugled in pogajalske moči ter utrditi varnostni in 
mednarodnopravni položaj Slovenije v Evropi in svetu ter utrditi 
mednarodno identiteto Slovenije kot miroljubne in v integracijske 
procese usmerjene države. 

Prednost uveljavljanja teh reform v okviru predpristopne strategije 
je trojna: deležni smo strokovno-tehnične in finančne pomoči s 
strani EU, "zunanji pritisk" nas bo vzpodbujal, da reforme 
pospešimo, končno pa si bomo z doseženimi rezultati utrli pot v 
EU. 

Državni program je usklajen z dokumentom "Pristopno 
partnerstvo" Evropske komisije. V naslednjih letih bo nedvomno 
doživljal dopolnitve in popravke, ki bodo rezultat naših lastnih 
spoznanj in ugotovitev na osnovi uresničevanja Državnega 
programa, kakor tudi ocen in priporočil iz letnih poročil, ki jih bo na 
predlog Evropske komisije sprejemal Ministrski svet EU, končno 
pa tudi na osnovi izkušenj iz pogajanj. Prepričani smo, da bo tim. 
Analitični pregled zakonodaje ("Screening"), ki bo predvidoma 
potekal do konca letošnjega leta, pokazal do najmanjše 
podrobnosti, kje nas čakajo - v tem trenutku morda se neznane 
- dodatne naloge v uveljavljanju ureditve Evropske unije, kar bo 
tudi osnova za dokončno pripravo izhodišč za pogajanja in 
določanje mandata slovenskim pogajalcem. 

Roki, ki so podani v gradivu pri zakonskih projektih ne pomenijo 
rokov za implementacijo zakonov temveč roke, do katerih bo 
vlada predložila dokumente v Državni zbor. 

Državnemu programu je kot njegov sestavni del priložena 
Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključevanje v Evropsko 
unijo. 

Državni program predstavlja dokument, katerega uveljavitev je 
za prihodnost Slovenije bistvenega pomena. Predloženi dokument 
je osredotočen predvsem na kratkoročne prioritete in operativen 
program ukrepov in nalog Vlade RS za leto 1998. Nadalje ga bo 
Vlada RS dopolnila s srednjeročnimi prioritetami in nalogami za 
obdobje 1999 -2001. 
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LEGENDA ■ i mut 3>o noAiiiii 

I. Narava ukrepa 

Z- zakon 
v - podzakonski akt ali vladni ukrep 
P- politika 

II. PzP - Partnerstvo za pristop - Kratkoročni ciliLza 
leto 1998 (short term priorities) 

S-E Ekonomska reforma 
S-E1 določitev srednjeročnih prednostnih nalog gospodarske 

politike in skupna ocena v Začasnega sporazuma in 
Sporazuma o sodelovanju 

S-E2 ukrepi za tržno usmerjeno prestrukturiranje podjetniškega 
sektorja 

S-E3 finančni sektor 
S-E4 bančni sektor 
S-E5 priprava pokojninske reforme 

S-IA Okrepitev institutcionalne in upravne usposoblje- 
nosti: 

S-IA1 zakon o državnih službah 
S-IA2 pravosodje 

S-IA3 zemljiška knjiga 
S-IA4 fitosanitarna in veterinarska uprava - še zlasti glede na 

zmogljivosti na zunanjih mejah 
S-IA5 finančni nadzor jn revizija 
S-IA6 institucionalna okrepitev v okviru varstva okolja in 

regionalne ter strukturne politike 

S-IM Notranji trg 
S-IM1 intelektualna in industrijska lastnina 
S-IM2 prilagajanje na področju neposrednih davkov ter uvajanje 

davka na dodano vrednost ter priprave za izvajanje davka 
na dodano vrednost v letu 1999 

S-IM3 standardizacija in certificiranje - ocena skladnosti 
S-IM4 tehnični predpisi 
S-IM5 področje zakonodaje o družbah 
S-IM6 liberalizacija pretoka kapitala 
S-IM7 ustanovitev nadzornega organa za državne pomoči 
S-IM8 popis prve pomoči in oblikovanje pravnega okvira za nadzor 

državne pomoči 
S-IM9 napredek pri sprejemanju novega zakona o varstvu 

konkurence ter vzpostavljanje potrebnih okvirov za 
izvajanje 

S-P Lastninska zakonodaja 

S-En Okolje 
1 
O' i,L 

op/inu! 

1. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

OKOLJSKA PRISTOPNA STRATEGIJA 

SLOVENIJE 

ZA VKLJUČITEV V EVROPSKO UNIJO 

(Priloga k Nacionalnemu programu za prevzem 
acquls - NPPA) 

Ljubljana, marec 1998 
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1. UVOD 

2. PRISTOPNA STRATEGIJA KOT PROCES 
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5. OCENA USKLAJENOSTI OKOLJSKE ZAKONODAJE Z 
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10.5 OKOLJSKE PRISTOPNE AKTIVNOSTI K EU (gantogram) 

Vetra ne moremo usmeriti, 
lahko pa naravnamo jadra. 

' " * , - < 'V - 'tu ijH 

1. UVOD 

V dokumentu so predstavljene širše strateške osnove Okoljske 
pristopne strategije Ministrstva za okolje in prostor Republike 
Slovenije, koraki, ki jih ta dokument narekuje in naloge, ki nas 
čakajo v obdobju pogajanj z EU. 

Slovenija je ratificirala pridružitveni sporazum z EU skoraj pet let 
kasneje kot večina pridruženih članic, vendar si prizadeva za 
razvoj potrebnih gospodarskih razmer za članstvo v EU vse od 
osamosvojitve v letu 1991. Vprašanja okolja in usklajenost z 
okoljskimi standardi EU pa so bila na dnevnem redu že mnogo 
prej. V poznih 70. letih je bilo ustanovljeno prvo uradno telo, ki se 
je začelo ukvarjati z vprašanji na področju okolja. Zaradi obvez, 
ki jih določa pridružitveni sporazum, se je dinamika sprejemanja 
okoljskih standardov EU spremenila, ne pa tudi njeni cilji, saj so 
bili le-ti sprejeti veliko let pred tem. V skladu s cilji približevanja 
Slovenije k EU bomo morali v razmeroma kratkem času uskladiti 
standarde in zakonodajo z EU ter preiti na zahodnoevropsko 
razmišljanje tudi na področju okolja. 

Temeljni cilj te strategije je pripraviti dokument korakov približevanja 
Slovenije k EU na področju okolja. Še posebej je potrebno določiti 
naloge, ki se jim je treba posvetiti v razmeroma kratkem obdobju, 
in pripraviti ustrezne korake in delovne programe za dosego 
zastavljenih ciljev v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. Pri 
tem je potrebno upoštevati, da je okolje tudi med temeljnimi 
nacionalnimi cilji približevanja k EU. 

Okoljska pristopna strategija upošteva strateške dokumente 
države ter zakonodajo in dokumente na področju okolja, med 
drugim tudi osnutek Nacionalnega programa varstva okolja. 
Celoten proces usklajevanja okoljske zadonodaje vključuje prenos 
zakonodaje EU v slovensko ter ureditev proceduralnih in 
administrativnih ukrepov tako, da bi na dan vključitve v EU v 
državni zakonodaji, strukturah in postopkih sprejeli vse zahteve 
EU. Takšen, celovit proces pristopne strategije zajema prenos, 
imenovan tudi "transpozicija" (ali »formalna usklajenost«) okoljske 
zakonodaje', ter vzpostavitev potrebnih institucionalnih struktur 
in ukrepov, da bi zagotovili izvajanje in uveljavljanje (ali »dejansko 
usklajenost«) zakonskih ukrepov8. 

Pri transpoziciji okoljske zakonodaje je bila prva naloga primerjati 
zahteve EU na področju okoljske zakonodaje s sedanjo slovensko. 
Kot pomoč za prvo splošno analizo glede razkoraka z zakonodajo 
EU je bila sestavljena tabela usklajenosti za vsa področja, da bi 
ugotovili velikost razkoraka, ki ga je treba odpraviti. Posebna 

1 Glej aneks 3: Terminski plan prenosa (transpozlcije) okoljske zakonodaje 
EU v slovensko. 
' Gle) aneks 4: Terminski plan In prvi pregled stroškov za Implementacijo z 
EU usklajene zakonodaje. 
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pozornost je bila namenjena pripravi Nacionalnega programa 
varstva okolja, v okviru katerega je pristopna strategija postala 
prednostna naloga. Pri usklajevanju slovenske okoljske 
zakonodaje z evropsko si pomagamo tudi s programom PHARE 
- DISAE. Pri prenosu zakonodaje je največ pozornosti namenjene 
hitri uskladitvi okvirnih (framevvork) direktiv na področjih kvalitete 
zraka, gospodarjenja z odpadki, kvalitete voda in direktive IPPC. 

Stroški, povezani s priključevanjem EU in prilagajanjem okoljske 
zakonodaje EU, bodo pomenili precejšnje breme. Oblikovanje 
nove državne zakonodaje na nekem področju bi namreč morala 
spremljati ocena stroškov na istem področju, v katerem bi bila 
prednost namenjena sektorjem, ki zahtevajo največje naložbe. 

Da bi zagotovili celovito izpolnjevanje zahtev okoljske zakonodaje 
EU, moramo zagotoviti tudi zadosten nadzor in sankcije v procesu 
uveljavljanja zakonodaje. 

Popolno transpozicijo okoljskega acquisa3 v Sloveniji lahko 
pričakujemo v kratkoročnem oz. srednjeročnem obdobju (konec 
1999, administrativni postopek konec leta 2000), da bi z 
implementacijo in investiranjem v dolgoročnem obdobju uresničili 
temeljne okoljske cilje. 

2. PRISTOPNA STRATEGIJA KOT 

PROCES 

Skupaj s spremembo gospodarskega in političnega sistema je 
Slovenija v okoljsko politiko in prakso pričela vnašati načelo 
trajnostnega razvoja. Spremembe so tudi v novi okoljski 
zakonodaji, ki se tesno zgleduje po referencah v EU in si prizadeva 
izpolnjevati zahodnoevropske okoljske, tržne in druge zahteve. 

Slovenija, ki si prizadeva za polnopravno vključitev v EU, je 
Evropski sporazum podpisala 10. junija 1996. Sporazum je 
slovenski parlament ratificiral 15. julija 1997. Tako je Slovenija 
vstopila v obdobje, v katerem mora sprejeti strukturne, politične 
in proceduralne spremembe, ki so nujne za uspešno integracijo v 
EU. Dne 16. julija 1997 je Evropska Komisija izdala svoje 
mnenje o slovenski prošnji za članstvo v EU ter jo povabila k 
začetku prvih pogajanj za polnopravno članstvo v letu 1998. Ker 
je Slovenija podpisala sporazum pet let pozneje kot večina 
pridruženih članic, to zahteva še intenzivnejše delo. 

Prva seja Pododbora EU in Slovenije na področju okolja, 
energetike in regionalnega razvoja je potekala 9. in 10. 
oktobra 1997 v Ljubljani. Eden temeljnih zaključkov navaja, da 
je Okoljska pristopna strategija Slovenije ter na njej pripravljeni 
delovni programi spodbuden začetek. Pomeni zelo dobro osnovo 
za nadaljevanje diskusije približevanja okoljskih vsebin k EU. 
Naslednji sestanek pododbora bo v Bruslju, 24. in 25. septembra 
1998. 

Sestanek Evropskega sveta v Luksemburgu, 12. in 13. 
decembra 1997 je naznanil zgodovinsko pomemben trenutek za 
prihodnost unije in Evrope kot celote. Pogajanja za pridružitev 
k EU se pričnejo 30. marca 1998. Evropski svet je določil sklic 
bilateralnih medministrskih konferenc spomladi 1998, s katerimi 
bo začel pogajanja s petimi pridruženimi članicami Srednje in 
Vzhodne Evrope (Madžarsko, Poljsko, Estonijo, Češko in 
Slovenijo) ter s Ciprom. 

Pristopna strategija, ki vključuje vse oblike sodelovanja ter jih 
usmerja v uresničevanje cilja članstva, je za zdaj prednostna 
naloga Evropske unije. Tak položaj bo imela še nekaj prihodnjih 
let. 

V okviru svojih pristopnih aktivnosti je komisija vzpostavila številne 
oblike tehnične pomoči, ki naj bi pomagali pridruženim srednje in 
vzhodno evropskim državam pri usklajevanju njihove državne 
zakonodaje z zakonodajo EU. Program PHARE v svoji vlogi 
posrednika usmerja prizadevanja v pomoč pri prestrukturiranju 
gospodarstev s svojimi programi tehnične pomoči in projekti. 
Področje okolja obravnava kot pomemben izziv za pridružene 
države ter prednostno področje za pomoč pri usklajevanju in 
vključevanju. 

Ker od 1. januarja 1998 PHARE posveča večino svojih sredstev 
naložbam, povezanim z večjimi infrastrukturnimi projekti (70 % 
vseh sredstev programa PHARE) in krepitvijo institucionalnega 
sistema, je Slovenija že okrepila in določila svoje naložbene 
potrebe. 

V zvezi s specifično pomočjo pri usklajevanju zakonodaje je bil 
pri Evropski komisiji ustanovljen Urad za izmenjavo tehnične 
pomoči in informacije (TAIEX - Techical Assistance Exchange 
and Information Office). Pomagal naj bi pri izvrševanju ukrepov, ki 
jih vsebuje tako Bela knjiga o notranjem trgu kot tudi ostala 
zakonodaja. To pomoč dopolnjuje druga iniciativa, ki je bila 
ustanovljena s sredstvi Phare ob koncu leta 1996 za Razvoj 
izvajalskih strategij za približevanje na področju okolja (DISAE - 
Development of Implementation Strategies for Approximation in 
Environment). Njen cilj je pomoč pridruženim članicam pri razvoju 
in uveljavljanju stroškovno učinkovitih strategij približevanja, da 
bi izpolnili zahteve okoljske zakonodaje EU. 

V pristopnem obdobju se bo Slovenija posvetila tako okoljski 
zakonodaji, navedeni v Beli knjigi Evropske komisije - EK" (kar je 
bilo prvotno priporočilo EK), kot tudi z vso ostalo zakonodajo EU 
(skladno z napotili EK5) oz. z drugimi kritičnimi področji, ki jih bo 
opredelil Nacionalni program varstva okolja Slovenije in drugi 
relevantni okoljski dokumenti. 

3 okoljska zakonodaja je v dokumentih Evropske komisije Imenovana "envl- 
ronmental acquls" 

4 BELA KNJIGA, Priprava pridruženih sredn|e In vzhodnoevropskih držav za 
vključitev v notranji trg unije, Komisija evropskih skupnosti, Bruselj, 3. 5. 
1995, COM(95) 136 končna različica (VVHITE PAPER, Preparation of the 
associated countries of Central and Eastern Europe for integration into the 
intemal market of the Union, Commlssion of the European Communltles, 
Brussels, 3.5.1995, COM(95) 136 final) 
s Vodič za približevanje evropske okoljske zakonodaje, Komisija Evropske 
unije, Bruselj, 28. 8. 1997, SEC(97) 1608 (Guide to the Approximation of 
European Envlronmental Leglslation, Commisslon of the European Union, 
Brussels, 28.8.1997, SEC(97) 160 
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3. OKOLJSKA PRISTOPNA 
STRATEGIJA6 

3.1. DELOVNI NAČRT ZA PRISTOPNE AKTIVNOST? 

Delovni načrt za pristopne aktivnosti je razdeljen na tri faze: 
začetna, strateško-planska in faza izvajanja ali implementacije. 

Začetna faza: » 

• Ustanovitev Službe za evropske zadeve na Ministrstvu za okolje 
in prostor kot koordinacijske enote za pristopne dejavnosti MOR 

• Priprava programske metodologije in ocena potreb pristopne 
strategije. 

• Določitev pristopa pri oblikovanju pristopne strategije. 
• Splošno razumevanje povezav med določenimi področji v okviru 

MOP ter vzpostavitev potrebnih povezav med MOP in drugimi 
ministrstvi, institucijami ter institucijami in programi EU. 

• Zbiranje dokumentov in podatkov, povezanih s predpristopnim 
procesom. 

• Izdelava časovnega okvira za strateško-plansko fazo z 
določitvijo prednostnih nalog.- 

V 
Začetna faza se je končala februarja-marca 1997. 

Strateško-planska faza: 

• Priprava Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) v 
skladu s pristopnimi aktivnostmi k EU. 
Priprava pristopne strategije v obliki dokumenta in določitev 
pogojev za njeno izpeljavo. 

• Določitev ciljnih skupin oz. partnerjev v procesu približevanja k 
EU. 

• Določitev pristojnosti in odgovornih oseb za pripravo in izvajanje 
pristopne strategije ter približevanje okoljske zakonodaje (envi- 
ronmental acquis8). 

• Sestava terminskoga plana za posamezne faze uveljavitve 
prilagajanja zakonodaje. 

• Splošen pregled usklajenosti z Belo knjigo Evropske komisije o 
okoljski zakonodaji s pomočjo tako imenovanega harmo- 
nograma". 

• Prvi celovit pregled zdajšnje in predlagane zakonodaje EU, ki 
zajema zakonodajo tako Bele knjige EK - notranji trg, kot 
zakonodajo izven Bele knjige, vključno s pomembnim 
zakonodajnim okvirom, povezanim s procesom, ki mora biti 
vključen v nacionalno zakonodajo. 

• Prva ocena usklajenosti sedanje nacionalne zakonodaje z 
zakonodajo EU, ki pokaže prvi »razkorak« v zakonodaji in 
omogoči načrtovanje nadaljnfih dejavnosti na področju 
približevanja'0. 

• Učinkovita uporaba tehnične pomoči programov EU - Razvoj 
izvajalskih strategij za približevanje na področju okolja (DISAE) 
ter uporaba možnosti za približevanje, kot so Urad za izmenjavo 
tehnične pomoči in informacije (TAIEX) jn druge (v okviru 
programa pomoči DISAE se pripravi tudi ocena stroškov 
uveljavitve in izvajanja zakonodaje). 

• Priprava delovnega načrta za prenos/transpozicijo okoljske 
zakonodaje EU v slovensko. 

Strateško-planska faza je bila zaključena julija 1997. 

Faza izvajanja: 

• Priprava okoljske pristopne strategije kot politične obveze in 
kot dokuhienta s koraki in pristopnimi aktivnostmi kot 
komplementarnega dokumenta NPVO in drugih strateških 
dokumentov MOP", ob uskladitvi z relevantnimi državnimi 
dokumenti. 

• Določitev delovnega programa (terminskoga plana12) za 
transpozicijo okoljskega acquisa (ki vsebuje podrobnosti o 
pristojnih odgovornih osebah -mrežni plan za prenos zakonodaje 
EU). 

• Določitev stroškov uveljavljanja in izvajanja ter terminskega 
plana za izpolnjevanje okoljskega zakonodaje EU13. 

'• Priprava scenarijev za uveljavljanje okoljskega acquisa v okviru 
skupin okoljskega acquisa, ki vsebujejo več faz približevanja, 
odvisno od prednostnih nalog, ter finančne in druge vire, ki so 
na voljo (projektne naloge za te scenarije so bile pripravljene 
konec leta 1997, pogodbe podpisane v prvem četrtletju 1998). 

• Izvajanje pristopnih aktivnosti za postopno doseganje 
trajnostnega razvoja in dolgoročnih okoljskih ciljev. 

4. STANJE OKOLJA IN PREDNOSTNE 
NALOGE 

4.1. STANJE OKOLJA 

Nacionalni pravni sistem na področju varstva okolja se od 
osamosvojitve nenehno razvija. Zdi se, da je razvoj vseh pravnih 
instrumentov, ki so potrebni za popolno izvajanje zakonskih 
določil, eden od dveh pomembnih ciljev v prihodnosti. Drugi je 
uveljavljanje, ki bi mu morali posvetiti večjo pozornost. 

Obseg dejavnosti MOP je po zadnjem restrukturiranju skoraj 
optimalen. Januarja 1997 je po odločitvi vlade MOP ustanovil 
Službo za evropske zadeve, ki koordinira vse dejavnosti MOP, 
povezane s približevanjem k EU. Te dejavnosti obsegajo predvsem 
koordinacijo priprave in izvajanja pristopne strategije, pripravo 
strukturiranega dialoga z EU, koordinacijo programov pomoči 

" Gle] aneks 2: Projektna shema: Okoljska predpristopna strategija Slovenije 
za integracijo z EU. 
7 Vir: Tehnična pomoč pri pripravi predlogov in Institucionalne okrepitve za 
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ekološki razvojni sklad Republike Slovenije, 
začetno poročilo, Project Management International Ltd., februar 1997. 
' Aneks 1: Odgovorne osebe In pristojnosti za pristopne dejavnosti. 
" Ta pregled je pokazal ključne zahteve za usklajenost zakonodaje - predpise 
v zakonodaji EU, državne predpise, status zakona, navedbo datumov in 
usklajenost glede na štiri merila: popolna, delna usklajenost, nI usklajenosti, 
neznano. Naloga je bila Izvedena marca 1997. 
,0 Ta naloga je bila izvedena julija 1997. 

" Prvi osnutek Okoljske pristopne strategije je bil pripravljen julija 1997, 
drugi osnutek pa oktobra 1997. 
" Terminski plan transpozicije se nahaja v aneksu 3. 
13 Prvi pregled stroškov uveljavitve zakonodaje in terminski plan le-tega sta 
predstavljena v aneksu 4. 
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«EU (predvsem PHARE-DISAE in TAIEX) in koordinacijo nalog in 
dokumentov v času pogajanj z EU. Služba za evropske zadeve 
se povezuje z drugimi ministrstvi in vladnimi institucijami, zlasti s 
Službo Vlade RS za evropske zadeve, z Misijo Slovenije pri EU 
ter z vsemi institucijami in programi EU. Prav tako vzpostavlja 
dober kontakt z nekaterimi državami članicami EU (projekt: 
Sodelovanje administracije avstrijskega in slovenskega 
ministrstva za okolje) ter s pridruženimi članicami. 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja, ki zahteva monitoring 
okolja ter delovanje in vzdrževanje okoljskega informacijskega 
sistema, je monitoring naloga MOP. Da bi zagotovili zadosten 
nadzor in kazni, ki bi zagotavljale popolno Izpolnjevanje zahtev, ki 
jih predpisuje okoljska zakonodaja EU, je bil ustanovljen 
Inšpektorat za okolje. Čeprav bodo za Izvajanje teh nalog potrebni 
zadostno osebje in denarni viri, bodo v oceni monitoringa in struktur 
uveljavljanja navedeni komplementarni predlogi, da bi zagotovili 
učinkovito uveljavljanje in spremljanje področnih ukrepov. 

Julija 1993 je bil kot del izvajanja Zakona o varstvu okolja 
ustanovljen Ekološko-razvojni sklad (EkoSklad), ki naj bi 
zagotavljal naložbe v varovanje okolja po ugodnih obrestnih merah. 
Ekološko-razvojni sklad je pravno in upravno neodvisna neprofitna 
institucija pod nadzorom Vlade RS in MOR MOP je pristojen za 
razvijanje državne politike in zagotavlja politični okvir, znotraj 
katerega Ekološko - razvojni sklad deluje. 

EkoSklad naj bi bil v prihodnjih letih okrepljen s proračunskimi 
sredstvi. Poleg tega naj bi potrebne naložbe omogočil tudi postopno 
nastajajoči sistem pristojbin za izkoriščanje naravnih bogastev. 
Okoljske dajatve bi dolgoročno morale postati najpomembnejši 
ekonomski vzvod za zagotavljanje izboljšav na področju okolja. 
K nabiranju izkušenj na tem področju bodo pripomogle dajatve na 
emisije C02, ki so bile uvedene januarja 1997, in dajatve za 
obremenjevanje onesnaževanja voda. 

EkoSklad trenutno omogoča industriji In gospodinjstvom pridobiti 
posojila z obrestnimi merami, nižjimi od tržnih, za ekološke projekte. 
Delovanje sklada sega na štiri večja področja: zmanjšanje 
onesnaževanja zraka, postopno odpravo snovi, ki povzročajo 
tanjšanje ozonskega plašča, razvoj komunalne infrastrukture in 
zmanjšanje industrijskega onesnaževanja. Novembra 1995 je 
razpisal natečaj za financiranje projektov na področju komunalne 
infrastrukture. Objavil je razpis za občine, ki so želele pridobiti 
posojila za kanalizacijo in vodovode. Spomladi 1996 so posojila 
znašala 7 milijonov DEM. Podoben projekt se je začel junija 1996, 
ko je bil objavljen razpis podjetjem za pridobitev posojil za 
zmanjšanje onesnaževanja okolja (zraka, vode, trdnih odpadkov 
in snovi, ki zmanjšujejo ozonski plašč). Tretji javni razpis za 
kreditiranje okoljskih naložb gospodarskih družb je bil objavljen 
decembra 1997, posojila so dosegla 16 milijonov DEM. 

Januarja 1997 je ECE (Odbor za okoljsko politiko) pri Združenih 
narodih izdal Poročilo o učinkovitosti okoljske politike Slovenije 
(EPR - Environmental Performance Revievv), ki naj bi državam 
pomagal pri izboljšanju ravnanja z okoljem. 

Za Slovenijo je bil projekt EPR koristen, saj je predstavljal zunanji 
in neodvisen pogled ter oceno razmer v okolju. Hkrati je projekt 
izboljšal sodelovanje med ministrstvi in drugimi organizacijami, ki 
se ukvarjajo s področjem okolja v Sloveniji. 

EPR je bil zelo pozitiven in je pomenil veliko spodbudo. Številna 
priporočila EPR bo MOP upoštevalo za izboljšanje dejavnosti, 
povezanih z okoljem. Priporočila so pomenila pomoč tudi pri 
oblikovanju Nacionalnega programa varstva okolja in dejavnosti 
na področju približevanja EU. 

Na podlagi Zakona o varstvu okolja se pripravljajo tudi poročila o 
stanju okolja, ki jih sprejme Državni zbor RS in so po sprejetju 
dostopna javnosti. Uprava za varstvo narave kot organ v sestavi 
MOP naj bi postavila temelje okoljskega informacijskega sistema. 

Stanje na področju okolja je predstavljeno (strukturirano v skupine, 
kot jih priporoča Vodič Evropske komisije14) v naslednjih poglavjih: 

4.1.1 Kakovost zraka 

Sestava onesnaženosti zraka v Sloveniji se je v zadnjih nekaj 
letih spremenila, saj se je koncentracija žveplovega dioksida (S02) 
zmanjšala, povečale pa so se koncentracije ozona (03), 
dušikovega oksida (NOx) in hlapljivih organskih spojin (VOC). 
Delež atmosferskih emisij glavnih onesnaževalcev od zgodnjih 
osemdesetih let niha, delno zaradi izvajanja nadzornih ukrepov 
ter zaradi nihanj gospodarske dejavnosti. 

Okoljski cilji so usmerjeni v politike, zlasti tiste, ki zadevajo energijo, 
industrijo, transport in kmetijstvo. Za Slovenijo je najučinkovitejši 
način omejevanja emisij žvepla trenutni dolgoročni program za 
rehabilitacijo velikih termalnih enot v energetskem sektorju. 

Nacionalne politike deloma temeljijo na mednarodnih obvezah 
države, med katere sodijo tudi tiste, ki so del Konvencije o 
čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje, in številni 
protokoli, kot sta Dunajska konvencija za zaščito ozonskega 
plašča in Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih 
spremembah. Slovenija je h Konvenciji o čezmejnem onesnaže- 
vanju zraka velikega dosega in njenem protokolu EMEP pristopila 
leta 1992 ter podpisala tudi protokol o nadaljnjem zmanjševanju 
emisij žvepla. 

Slovenija je uskladila svojo zakonodajo z obveznostmi, določenimi 
v protokolu o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla, in v bližnji 
prihodnosti naj bi ga ratificirala. Kljub temu pa dejavno sodeluje pri 
protokolu o dušikovih oksidih in z njimi povezanih snoveh. V letu 
1997 načrtuje tudi pristop k protokolu o VOC. Po protokolu o 
žveplu mora Slovenija do leta 2000 zmanjšati svoje emisije žvepla 
za 45 %, do leta 2005 za 60 % in do leta 2010 za 70 % glede na 
raven iz leta 1980. Programi za zmanjšanje NO, in nemetanskih 
hlapljivih organskih spojin (NMVOC) bodo vključeni v nacionalni 
program v skladu s prihodnjimi mednarodnimi obvezami. 

Slovenija je ratificirala Okvirno konvencijo Združenih narodov o 
podnebnih spremembah. V pripravi je nacionalni program za 
zmanjšanje onesnaževanja zraka kot del Nacionalnega programa 
varstva okolja, ki bi moral biti usmerjen k dvema ciljema: a) 
izvajanju administrativnih ukrepov; b) zmanjšanju emisij s pomočjo 
področne politike. 

Leta 1992 je bilo razžvepljanje dimnih plinov iz termoelektrarn, ki 
so uporabljale domači premog, določeno kot najvišja prednostna 
naloga. Prva razžvepljevalna naprava je začela delovati aprila 
1995. Posledično so se emisije žvepla iz energetskega sektorja v 
primerjavi z letoma 1994 in 1995 zmanjšale za več kot 40 milijonov 
ton. Druga razžvepljevalna naprava ne bo primerno opremljena 
do leta 2000, medtem ko bo tretja delovala le kot podpora 
elektroenergetskega sistema. Projekt za zmanjšanje emisij S02 
podpirajo tudi mednarodna nizkoobrestna posojila za gospo- 
dinjstva in majhna podjetja, zaradi česar so se emisije S02 
zmanjšale za 22 % z ravni leta 1980, kakovost zraka pa se je v 
številnih mestih doslej izboljšala za faktor 2-3. 

14 Vodič za približevanje evropske okoljske zakonodaje, Komisija Evropske 
unije, Bruselj, 28. 8.1997, SEC(97) 1608 
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Z uporabo uvoženega indonezijskega premoga z nizko vsebnostjo 
žvepla in pepela (0,2 % oziroma 2 %) so se koncentracije žvepla 
v Ljubljani od leta 1993 občutno znižale, v naslednjih petih letih pa 
bo približno 10.000 gospodinjstev in 100 večjih komunalnih grelcev 
prešlo na uporabo plina, tako da se bodo letne emisije zmanjšale 
s 100.000 ton v letu 1995 na 26.000 ton v letu 2005. 

Sistem monitoringa 24-urnih koncentracij S02 in dima zajema 49 
postaj po vsej Sloveniji. Večina postaj se nahaja v mestnih središčih 
in urbanih naseljih. Mreža avtomatskih merilnih postaj obsega 8 
merilnih mest, nameščenih v večjih mestih in 11 merilnih mest na 
najbolj onesnaženih območjih v okolici elektrarn. Omrežje 
upravljajo Hidrometeorološki zavod in termoelektrarne na isti 
kakovostni ravni, kot jo dosega zahodnoevropski sistem. 
Hidrometeorološki zavod trenutno pripravlja laboratorije in omrež|e 
za monitoring za akreditacijo v skladu z mednarodnimi standardi. 

Emisije S02 in NOk iz industrije in široke potrošnje so med letoma 
1994 in 1995 upadle. To zmanjšanje je posledica zamenjave 
nizkokakovostnih goriv z visokokakovostnimi (npr. uvedba 
zemeljskega plina), zmanjšanja proizvodnje oziroma zaprtja enot 
z nerentabilnimi tehnološkimi postopki, zlasti pa izvajanja 
rehabilitacijskih ukrepov. V žadnjih petih letih je poraba sredstev 
za izboljšanje tehnologije ali izdelkov znašala od 25 do 30 milijonov 
nemških mark. Industrija si na primer že nekaj let prizadeva za 
odpravo snovi, ki uničujejo ozon, iz vseh izdelkov in proizvodnih 
procesov. Leta 1995 je Gorenje GA, izdelovalec gospodinjskih 
aparatov, uvedel ciklopentan in izobutan kot nadomestilo za pline, 
ki tanjšajo ozonsko plast, zlasti CFC-je. Poleg odprave 1,1,1- 
trikloretana je neko drugo podjetje (LIV Postojna) zamenjalo 
cianidne cinkove elektrode v proizvodnem procesu in zmanjšalo 
PCB-je za 70 %. Oba projekta sta financirali podjetji sami. 

Slovenija se je obvezala, da bo postopno ukinila proizvodnjo in 
porabo nevarnih snovi do leta 1996, kot narekuje montrealski 
protokol, ki je bil ratificiran leta 1992. Slovenija je ratificirala tudi 
londonske amandmaje, ratifikacija koebenhavnskih amandmajev 
pravkar poteka. Celovit nacionalni program za postopno ukinitev 
iz leta 1994 je bil namenjen za določitev prednostnih nalog za 
vlado ter ključnih političnih in regulativnih ukrepov. Leta 1995 je 
Globalna ekološka služba (GEF) v ta namen zajamčila subvencijo 
v višini 6,2 milijona ameriških dolarjev. Istega leta so v dogovoru 
med MOP, Gospodarsko zbornico Slovenije in Ekološko- 
razvojnim skladom določili vloge pri postopni odpravi snovi, ki 
uničujejo ozon. Sredstva so namenjena štirim projektom. 

Več podjetij načrtuje uvedbo sistema ravnanja z okoljem (EMS). 
Leta 1994 je Inštitut za kakovost in meroslovje skupaj z 
Ministrstvom za znanost in tehnologijo začel (in v letu 1996 sklenil) 
pilotni projekt »Izvajanje EMS v Sloveniji«. Podjetja so podala 
pripravljalno poročilo in deloma pripravila dokumentacijo EMS na 
temelju BS 7750. Po izvedbi projekta so začeli v podjetjih razvijati 
sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) kot odgovor na zahteve 
kupcev. Za uvedbo EMS si najbolj prizadevajo v kemični, elektronski 
in farmacevtski industriji, saj se soočajo z močno mednarodno 
konkurenco. 

Onesnaževanje zraka zaradi prometa postaja vs? bolj žgoča 
tema. Promet je v največji meri kriv za emisije NOx, koncentracije 
ozona in VOC ter je v letu 1995 povzročil več kot 30 % emisij C02 
in več kot 90 % emisij CO. Promet prav tako veliko prispeva k 
zakislinjenju, saj je v letu 1995 prispeval približno 70 % emisij 
NO,. Leta 1994 je promet zajemal 35 % končne porabe energije v 
primerjavi z 32 % v državah članicah OECD. Zaradi slovenskih 
zemljepisnih razmer in trenutne prometne strategije, v kateri je 
prednostna naloga izboljšava avtocest, se bo najbrž povečal 
tranzitni promet. Zato bo vlada težje nadzorovala emisije na tem 
področju. Izvesti bo treba tudi sistematično delo, ki bo pripomoglo 
k preprečevanju naravne raznovrstnosti v svetovnih rezervah. 

Za goriva so bili določeni standardi kakovosti, prav tako pa "je 
regulirana tudi vsebnost benzena, svinca in žvepla v gorivu. Leta 
1995 je bil standard vsebnosti žvepla v dizelskem gorivu v cestnem 
prometu zmanjšan na 0,2 %. 

V prihodnosti bodo morala goriva izpolnjevati zahteve glede 
kakovosti, ki bodo ustrezale standardom, ki jih je ES določila leta 
1993 in po katerih se bo morala vsebnost žvepla v dizelskem 
gorivu do leta 2005 zmanjšati na 0,05 %. Energetska strategija 
opredeljuje dejavnosti za restrukturiranje prometnih tokov in 
promocijo energetske učinkovitosti, usmerja pa se tudi k 
omejitvam hitrosti, dokončanju avtocestne mreže in povečanju 
javnega prevoza. 

Kakovostni standardi za zrak so bili vključeni v luči prihodnjih 
direktiv Evropske unije o kakovosti zraka in prvih prednostnih list 
snovi, navedenih v smernicah WHO o kakovosti zraka. Kakovost 
zraka ni problematična na vseh območjih v državi. Približno 40 % 
prebivalstva diha zrak sprejemljive kakovosti. Problemi, povezani 
z zrakom, so posebno intenzivni na specifičnih območjih, kjer se 
pozimi pojavlja temperaturna inverzija. Najbolj kritična so območja 
s termoelektrarnami. V primerjavi z drugimi razvitimi državami 
Slovenija ne emitira velikih količin C02 (leta 1995 7,1 tone/ 
prebivalca/leto). C02 predstavlja približno dve tretjini potenciala 
segrevanja planeta vse antropogene emisije plinov tople grede v 
Sloveniji. Doslej so bili popisi emisije plinov tople grede sestavljeni 
z uporabo metodologije CORINAIR.' 

Slovenija se zdaj pripravlja, da jih bo sestavljala z uporabo 
metodologije IPCC (Mednarodnega odbora o podnebnih 
spremembah) in OECD, ki upošteva zmanjševanje plinov tople 
grede. Izredno velika biološka raznovrstnost pojasnjuje interes 
Slovenije za konvencijo, saj bi njene regije ogrozila napovedana 
sprememba podnebja in onesnaževanje, zlasti kar zadeva lokalne 
emisije plinov tople grede. Slovenija je ratificirala Konvencijo o 
podnebnih spremembah leta 1995, ki zahteva, da emisije plinov 
tople grede ne smejo presegati 12 ton/prebivalca/leto v 
protivrednosti C02. To od Slovenije zahteva približno 13-odstotno 
zmanjšanje, in država je sprejela ukrepe, ki naj bi zmanjšali emisije 
elektrarn in prometa. 

Januarja 1997 je vlada sprejela davek na emisijo ogljikovega 
dioksida, s katerim naj bi zmanjšali emisije plinov tople grede in 
uporabo neobnovljivih naravnih virov. S tem novim predpisom 
bodo uporabniki tekočih, plinastih in trdnih goriv obdavčeni glede 
na količino C02, sproščeno v procesu izgorevanja. Prihodki od 
novega davka bodo uporabljeni za financiranje nacionalnih 
projektov na področju okolja, zlasti za izboljšavo proizvodnje 
čistejših goriv. Trenutni davek za kilogram izpuščenega C02 znaša 
približno 2 % prodajne cene goriva in bo vpeljan postopoma. Velja 
za vsa tekoča goriva, za premog bo začel veljati 1. januarja 2004, 
za zažiganje organskih spojin pa 1. januarja 1998. 

Na splošno so se razmere na področju onesnaževanja zraka v 
Sloveniji v zadnjih letih razvijale pozitivno, razen pri emisijah iz 
prometa. V zadnjih letih so bile dejavnosti za zmanjšanje 
onesnaženosti zraka med prednostnimi nalogami slovenskega 
nacionalnega programa varstva okolja. Razmeroma veliko število 
onesnaževalcev (večinoma gre za prah) in zaskrbljujoče posledice 
za zdravje ljudi, zlasti na urbanih območjih, so zahtevali sprejem 
intenzivnih ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka po eni 
strani in preprečevanje onesnaženja. Država je močno izboljšala 
sistem monitoringa kakovosti zraka. Sodelovanje med 
energetskim sektorjem, lokalnimi oblastmi in Hidrometeorološkim 
zavodom je odlično. 

V načrtih za nadaljnje izboljšave bi morali upoštevati prihodnje 
težave, povezane z onesnaževanjem zraka, npr. onesnaževanje 
zraka v urbanih okoljih zaradi naraščanja prometa. Monitoring in 
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zbiranje podatkov iz industrije bi morali spremeniti in izboljšati, 
tako da bi upoštevali nenehne spremembe v številu, velikosti in 
vrsti podjetij. Zadostni pravni temelji za tako dejavnost obstajajo v 
Zakonu o varstvu okolja. MOR prek svojega Hidrometeorološkega 
zavoda, ter ministrstvi za promet in ekonomske zadeve morajo 
okrepiti sodelovanje za ocenjevanje zdajšnjih in prihodnjih smernic 
v onesnaževanju zraka iz premičnih vrrov, zlasti mestnega in 
tranzitnega prometa. Na obnašanje potrošnikov bodo vplivale 
prometne, energetske in okoljske strategije in njihovo izvajanje/ 

4.1.2 Gospodarjenje z odpadki 

Zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov praviloma opravljajo 
sedanje komunalne službe, ki se prilagajajo določilom Zakona o 
varstvu okolja in Zakona o gospodarskih javnih službah. Odstotek 
prebivalstva, ki je zajeto v rednem omrežju zbiranja odpadkov, 
se je s 64 % v letu 1987 dvignil na približno 76 % v letu 1996. 
Zbiranje sortiranih odpadkov ponekod obstaja, najbolj pa je razvito 
v severovzhodni Sloveniji. Omejuje ga okoliščina je pomanjkanje 
kompostarn ali drugih zmogljivosti za predelovanje odpadkov. 
Zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov je organizirano v 50 
lokalnih javnih podjetjih. Skoraj vsi komunalni odpadki končajo na 
54 občinskih odlagališčih, Poleg tega so industrijski odpadki, ki 
izpolnjujejo merila za odlaganje komunalnih odpadkov (nenevarne 
snovi), odvrženi skupaj s komunalnimi odpadki. 

Leta 1994 je bilo v Sloveniji 522 čistilnih naprav za vodo in 
kanalizacijo (422 industrijskih in 100 komunalnih). Nekaj blata, ki 
ga pridobijo pri čiščenju, uporabijo v kmetijstvu ali rekultivaciji 
degradiranih površin, toda večina konča na odlagališčih. Skupna 
razpoložljiva zmogljivost vseh odlagališč znaša približno 13 
milijonov kubičnih metrov. Četudi se prostornina odpadkov 
zmanjša s stiskanjem in je letna rast količin odloženih odpadkov 
enaka nič, bodo vsa odlagališča v 5 do 7 letih napolnjena. Pritisk 
na zdajšnja odlagališča se povečuje zaradi izkopa razpršenih 
nelegalnih odlagališč, od katerih jih 6000 vsebuje več kot 1 kubični 
meter odpadkov. Pronicanje voda iz legalnih in nelegalnih odlagališč 
je na nekaterih območjih kontaminiralo zaloge pitne vode. V 
prihodnosti, ko se bo potrošnja povečevala in bo še več 
gospodinjstev vključenih v redno omrežje zbiranja odpadkov, se 
bodo količine gospodinjskih odpadkov povečale. K temu bo 
pripomoglo tudi blato iz naraščajočega števila komunalnih čistilnih 
naprav, prav tako pa število odpadnih avtomobilov. 

Leta 1995 sta industrija in energetski sektor proizvedla skoraj 
četrtino skupnih odpadkov oziroma približno 2 milijona ton, od 
katerih jih je približno 41 % prišlo iz proizvodnje energije, 29 % iz 
industrije in 16 % iz rudarstva. Količine proizvedenih odpadkov 
naj bi do leta 2000 naraščale, saj se bo gospodarstvo razvijalo. 
Količina energetskih odpadkov se bo predvidoma povečala, 
vendar na račun novih naprav za odžveplevanje dimnih plinov. 

Večina industrijskih odpadkov je odložena na odlagališčih, ki so 
namenjena za sprejem samo ene vrste odpadkov ali več vrst 
odpadkov. Trenutno je takih odlagališč 13, vključno z ljubljanskim 
odlagališčem za odlaganje pepela in žlindre iz območne 
termoelektrarne in toplarne v Ljubljani in enim odlagališčem za 
selektirane nevarne odpadke, predvsem iz lokalne industrije 
(proizvodnja, dobava in uporaba premazov). Leta 1995 sta delovali 
dve sežigalni napravi za posebne industrijske odpadke (za 
farmacevtske odpadke z zmogljivostjo 7000 ton na leto in 
fitofarmacevtske odpadke z zmogljivostjo 1000 ton na leto). 

Veljavni pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki iz leta 1986 
zajema tudi nevarne snovi. Podjetja obvezuje, da vodijo evidenco 
nevarnih odpadkov. Razpoložljivi podatki kažejo, daje proizvodnja 
nevarnih odpadkov med obdobjem 1993 - 96 več ali manj 
konstantna (15000m3 ,18000t). Izdajanje dovoljenj za zbiranje in 

odstranjevanje nevarnih odpadkov ureja isti pravilnik. Določa, da 
morajo imeti podjetja na voljo primeren skladiščni prostor, 
zmogljivosti, tehnologijo in kvalificirano delovno silo. Število podjetij 
z dovoljenji je leta 1996 naraslo na približno 40. Do avgusta 1996 
sta bila za izdajanje dovoljenj in nadzor razmer na tem področju 
pristojna Ministrstvo za zdravstvo in zdravstveni inšpektorat, 
medtem ko je podatke zbirala Gospodarska zbornica. Po tem sta 
te naloge prevzela MOP in inšpektorat za okolje in prostor. ■ 

Nedavna rast v gradbeništvu se kaže tudi v povečani proizvodnji 
odpadkov, ki trenutno dosega 2,3 milijona ton na leto. To predstavlja 
25 % odpadkov, proizvedenih v letu 1995. Gradbeni odpadki 
vsebujejo odpadke iz izkopov, betonske in opečnate odpadke, 
asfaltne odpadke in vse odpadke, ki nastanejo pri rušenju. Večina 
jih konča na odlagališčih. Visoka stopnja proizvajanja odpadkov v 
gradbeništvu naj bi se nadaljevala do leta 2005. 

Količina rudarskih stranskih proizvodov, zlasti jalovine, se bo 
postopoma zmanjševala zaradi zapiranja premogovnikov, 
medtem ko bo količina odpadkov iz predelave in rafiniranja 
kamnitih agregatov sledila razvoju v gradbeništvu. 

Kmetijstvo, gozdarstvo in živilska indJstrija proizvedejo 3,5 milijona 
ton odpadkov, merjenih v suhi snovi. Celotno količino sestavljajo 
odpadki živalskega tkiva (približno 0,05 milijona t/l), odpadki 
rastlinskega tkiva (0,08 milijona t/l), živalski iztrebki, vključno z 
uničeno slamo, zbrano posebej in obdelano drugje (približno 1,57 
milijona t/l) in gozdarski odpadki (1,1 milijona t/l). 

Majhne živinorejske farme so pomemben vir biomase v odplakah. 
Podoben problem za kontaminacijo podzemnih zalog vode 
predstavljajo usedline iz septičnih jam. Povprečen vnos gnojil in 
drugih kemičnih snovi v kmetijskoobdelovalne površine trenutno 
znaša 35,6 kg/ha dušika, 20,9 kg/ha fosfatov, 23,3 kg/ha natrija, 
1,1 kg/ha pesticidov, do 5,4 tone trdnih živalskih odpadkov in 8 m3 

gnojevke. 

Radioaktivne odpadke proizvajajo jedrska elektrarna v Krškem, 
raziskovalni reaktor TRIGA M II, bolnišnice, raziskovalni inštituti 
in industrija. Vsi nizko in srednjeradioaktivni odpadki, ki jih 
proizvede JE, s povprečno specifično aktivnostjo 31 Gbq/m3, so 
zapakirani v 200-litrske sode, približno 735 na leto. Poleg tega je 
v bazenu za shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva shranjenih 
442 izrabljenih gorivnih svežnjev. Drugi nizko in srednjeradioaktivni 
odpadki, proizvedeni v Sloveniji, zlasti v raziskovalnih reaktorjih 
in pri manjših uporabnikih, so shranjeni v prehodnem skladišču 
za nizko in srednjeradioaktivne odpadke v Podgorici v 145 sodih 
z aktivnostjo, ki sega od 3 do 30 GBq. Tam je shranjenih še 94 
večjih kontaminiranih predmetov s skupno aktivnostjo 5400 GBq 
ter 324 zapečatenih virov s skupno aktivnostjo 1000 GBq. V 
zgradbi raziskovalnega reaktorja je shranjenih 313 gorivnih palic. 
Slovenija ima dve odlagališči za radioaktivne odpadke iz 
nekdanjega kopanja in obdelovanja urana. 

Neuranovi rudniki, termoelektrarne, tovarne aluminija in fosfatov 
so prav tako proizvedli visokoradioaktivne odpadke. Ti vsebujejo 
do desetkrat več urana in torija od naravnih stopenj v okolju. Po 
veljavnih predpisih niso klasificirani kot radioaktivni odpadki, čeprav 
bi bila njihova uporaba nesprejemljiva. Ministrski odlok o pragovih 
radioaktivnosti in uporabi takih materialov in površin je v pripravi. 

Železo, druge kovine, steklo, papir, tkanine, rabljene avtomobilske 
baterije, plastika in odpadna olja so pojmovani kot sekundarne 
surovine. V Sloveniji obstaja dolga tradicija zbiranja in njihove 
vnovične uporabe. Ponudba in povpraševanje po odpadnih 
materialih za vnovično uporabo in recikliranje je deloma 
organizirana v mreži »Borze odpadnih materialov«, ki jo je 
spodbudila' Gospodarska zbornica. Delež tokov odpadnih 
materialov za vnovično uporabo in recikliranje, ki poteka prek te 
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borze, nenehno narašča. Količine, s katerimi se trguje, so navadno 
ločene pri izvoru, mogoče jih je znova uporabiti takoj ali po manjši 
obdelavi ter brez težav transportirati. Borza odpadkov ni izčrpala 
vseh možnosti vnovične uporabe ali recikliranja. 

Približno 10 % letne količine nevarnih odpadkov je izvoženih, 
predvsem v sosednje države in nekatere države članice EU. 
Leta 1996 je bil nadzor poostren po baselski konvenciji in je odkril, 
da je bilo izvoženih 5.543 ton nevarnih odpadkov, zlasti ostankov 
in odpadkov iz predelave nafte, 21.406 ton pa uvoženih. Slovenija 
je trenutno v postopku pridobivanja dovoljenj za uvoz rabljenih 
avtomobilskih baterij iz tujine (Hrvaška, Madžarska in Avstrija) 
za svojo reciklažno enoto. 

V strateških smernicah o ravnanju z odpadki, ki so bile končane 
leta 1996 in jih je letos sprejela vlada, naj bi cilj zmanjšanja 
proizvodnje industrijskih odpadkov za približno 45 % do leta 2000 
uresničili s tehnološkim razvojem in raziskavami, uvedbo 
primernih ekoloških standardov, vrednotenjem naravnih virov, 
številnimi gospodarskimi ukrepi (različne vrste dajatev, 
zavarovalnih premij, depozitov in gospodarskih pobud), 
koordinacijo med ministrstvi in podpiranjem postopkov za čim 
manjšo proizvodnjo odpadkov. Več zakonov in predpisov je 
namenjenih različnim vrstam nevarnih snovi. Druge industrijske 
nevarnosti so zajete v predpisih o oceni vpliva na okolje. Ob 
tehnoloških nesrečah meritve izvajata dva laboratorija. Preventivne 
akcije se financirajo iz državnega proračuna. 

4.1.3 Kakovost vode 

Monitoring kakovosti voda izvaja Hidrometeorološki zavod 
Rebublike Slovenije. V program opazovanj je vključenih 84 
merskih profilov 18 različnih virov podtalnice. Rezultati meritev 
kažejo, da v vzhodnem delu Slovenije neposredno vplivajo na 
kakovost vode kmetijske dejavnosti. Merjene koncentracije NOa 
so med 11 in 115 mg/l, koncentracije nekaterih pesticidov so 
visoke ter presegajo standarde EU za pitno vodo, naraščajo pa 
tudi vsebnosti natrija in cinka. 

V zahodnem delu Slovenije je kakovost podzemnih voda 
razmeroma dobra. Glede na evropske standarde je kakovost 
voda večine podzemnih virov še vedno primerna za pitje. 
Koncentracija virov onesnaženja se pojavlja na območjih, kjer so 
pomembne industrijske in kmetijske dejavnosti ali odlagališča 
odpadkov. 

Monitoring površinskih voda se izvaja po programu, ki so ga 
priporočile mednarodne organizacije in upošteva standarde 
Ameriške agencije za zaščito okolja (US/EPA). Najpomembnejši 
pokazatelji onesnaženosti voda so naslednji parametri: kemijska 
potreba po kisiku (COD), biokemijska potreba po kisiku (BOD), 
fenoli, dušikove spojine, detergenti, formaldehid in nafta. Povšinske 
vode so glede kakovosti razvrščene v štiri razrede. Voda prvega 
kakovostnega razreda je primerna za predelavo v pitno vodo. 

Zaskrbljujočo situacijo kaže primerjava vnosov dušika iz 
mineralnih gnojil, organskega gnoja in dušikovih spojin z izpiranjem 
v tla direktno ali preko posevkov in izgubami v atmosfero. Neto 
bilanca se giblje med 19 in 114 kg/ha (območja z intenzivnim 
poljedelstvom In živinorejo). Ustrezni izvoz gnojil iz Slovenije znaša 
41.197 ton dušika na leto in 2927 ton fosforja na leto. Industrija kot 
celota prispeva s strupenimi snovmi (kovinami, pesticidi, 
organskimi sestavinami 60 % onesnaženja), komunalne odplake 
10 % in kmetijski viri 30 %. 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na preskrbo z vodo, je razpršenost 
sistema preskrbe. Javna omrežja zagotavljajo 77 % vodo- 

preskrbe, 14 % zasebni vodnjaki, 5 % rezervoarji z deževnico it*s 
4 % vodopreskrbe drugi viri. Približno 47 % skupne količine 
načrpane pitne vode porabijo gospodinjstva, 39 % industrija, 8 % 
živinske farme, 5 % turistična dejavnost in 1 % se porabi v druge 
namene. Meritve kakovosti odpadnih voda različnih virov 
onesnaževanja, vključno z določitvijo sestave odpadnih voda, 
izvaja komunala.Posebej velike koncentracije onesnaženja so 
posledica urbanih območij ob rekah, medtem ko se število 
industrijskih virov onesnaževanja v zadnjih letih zmanjšuje. Na 
voljo ni nobenih podatkov o skupni obremenitvi okolja niti o stopnji 
čiščenja odpadnih voda. Čistilnih naprav s sekundarnim čiščenjem 
(biološko čiščenje) skorajda ni. 

Zakon o varstvu okolja se, vključno s predpisi za njegovo izvajanje, 
osredotoča na nadzor onesnaženja voda iz kritičnih virov. Določa 
načela kontrole državnih organov, lokalnih oblasti in onesnaže- 
valcev, odgovornost za onesnaževanje in škodo ter dostop 
javnosti do pomembnih podatkov. Temeljni Zakon o vodah je 
pripravljen. Eden izmed bistvenih namenov zakona pa je regulacija 
izpustov ob rekah v skladu z direktivo ES o kakovosti vode. 
Potrebni so tudi predpisi o količinah in izračunih pristojbin in dajatev 
ter o presoji vplivov na okolje - PVO. Prav tako je v pripravi okvirni 
Program gospodarjenja z vodami, v okviru katerega bo izdelana 
strategija odvodnje in čiščenja odpadnih voda . 

Za izboljšanje kakovosti voda MOP uvaja smernice EU glede 
standardov mejnih vrednosti emisij in najboljše razpoložljive 
tehnologije. Oceniti bi bilo potrebno učinkovitost inšpekcij, za 
učinkovite gospodarske pobude, ki bi spodbudile usklajenost s 
predpisi, pa je treba oblikovati več predpisov. 

MOP je pristojen za splošno gospodarjenje z vodami v Sloveniji 
ter tudi za stopnjo porečij. Ministrstvo ima sedem organov, vključno 
z Upravo za varstvo narave, ki ima oddelek za gospodarjenje z 
vodami, ta pa je razdeljen na šest sektorjev: za planiranje, 
odobritve in dovoljenja, koncesije, javne storitve, naložbe in vodni 
sklad. 

Inštitut za varovanje zdravja preizkuša kakovost vode v 
vodovodnem sistemu po mednarodnih standardih. V zadnjih letih 
je bil dosežen napredek pri usklajevanju meritvenih metod, vrst 
parametrov, merilnih točk, pripravi zbirke podatkov monitoringa 
in izvajanju odločitev po nesrečah. Leta 1995 je bil sprejet predpis 
o uvedbi davka na odpadne vode. Davek je sorazmeren z 
obremenitvijo odpadnih voda. Namenjen je za pokritje tako naložb 
kot tudi operativnih stroškov za tehnologijo, ki bi zmanjšala 
obremenitve odplak na dovoljene ravni. 

Začela se je izgradnja centralnih čistilnih naprav v Ljubljani, 
Mariboru in Rogaški Slatini za čiščenje emisij kritičnih virov v 
reke. Projekt znaša 120 milijonov ECU. 

Problem odlaganja odpadkov iz železarn je naslednji projekt, ki 
bo zahteval 10 milijonov ECU; rekonstrukcija čistilne naprave 
tovarne papirja stane 2,2 milijona ECU. Tretji projekt pa je druga 
faza osrednje čistilne naprave v Ljubljani, za katerega bo treba 
odšteti 45 milijonov ECU. Slovenija je 70 % naložb pripravljena 
pokriti z domačimi sredstvi; preostanek zneska predstavlja 
mednarodna denarna pomoč prek projekta Okolje v porečju 
Donave. 

Slovenija ima dobro vzpostavljeno mednarodno sodelovanje na 
področju ravnanja z vodami, zlasti prek številnih dvostranskih 
sporazumov, pridružila pa se je tudi Konvenciji Ekonomske 
komisije za Evropo - ECE o zaščiti In uporabi čezmejnih vodnih 
poti In mednarodnih jezer ter Konvenciji o sodelovanju za zaščito 
In trajnostno uporabo reke Donave. Ti sporazumi predstavljajo 
zlasti pomemben okvir za reševanje morebitnih prihodnjih sporov. 
Težave, kot sta evtroflkaclja in cvetenje alg v Jadranskem morju, 
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so še vedno pereče. Slovenski program ravnanja z obalo, ki 
trenutno poteka, bo učinkovit le, če bodo programe za ravnanje z 
obalo sprejeli tudi v Italiji in na Hrvaškem. Nedvomno bi bilo koristno 
spodbuditi delovno skupnost Alpe-Jadran za delo tej v smeri. 

4.1.4 Varstvo narave 

Na razmeroma majhnem slovenskem ozemlju najdemo veliko 
biološko raznovrstnost. Ta je v veliki meri posledica konvergence 
različnih vrst podnebja, geološke strukture in velikih višinskih 
razlik. Približno 53 % slovenskega ozemlja pokrivajo gozdovi, 
trenutno pa je približno 70 % gozdov v zasebni lasti. Močvirja so 
med najbolj ogroženimi ekosistemi v Sloveniji. 22 jih je zavarovanih 
kot pomembna mesta za ogrožene ali redke vrste divjih živali in 
rastlin. 47 km dolga jadranska obala je pod močnim pritiskom 
turizma in razvoja infrastrukture. Soline, flišni klifi in samotne 
apnenčaste skale so pomembni obalni ekosistemi v pomenu 
biološke raznovrstnosti. 

Slovenska industrija izvaja močan pritisk na naravo in prispeva 
do 60 % onesnaženja s strupenimi snovmi, 80 % nevarnih 
odpadkov in 55 % odplak. Skoraj 40 % ozemlja obsegajo kmetijske 
povrline, od katerih je 12 % orne zemlje. Kmetijstvo prispeva do 
50 % procesa evtrofikacije in 15 % onesnaženosti s strupenimi 
snovmi, ki vplivata na ekosisteme. Veliko gorskih travišč se zaradi 
opuščanja košnje in paše hitro zarašča. Slovenski gozdovi so v 
boljšem stanju kot gozdovi v drugih evropskih državah in imajo 
bolj raznoliko naravno strukturo. Stanje populacij divjih živali je 
nadzorovano in podatki so vnašani v zbirko podatkov. Beleži se 
letni odstrel in naravni prirast srnjadi, jelenjadi in damjakov, 
muflonov, gamsov in divjih prašičev. 

Razvoj avtocestne infrastrukture ogroža nepretrganost bioloških 
koridorjev, saj avtoceste sekajo pomembne ekosisteme. Odločitev 
za izgradnjo vzhodno-zahodne avtoceste je bila sprejeta v 
obdobju, ko presoje vplivov na okolje - PVO in študije o ranljivosti 
niso bile obvezne. Zato je Uprava za varstvo narave imela le 
manjši vpliv pri trasiranju cest. 

Razvoj turizma prav tako ogroža ohranjevanje narave na nekaterih 
vrednejših naravnih območjih (gorski svet, morska obala, 
jezera...). Zakon o naravni in kulturni dediščini (1981) še vedno 
velja. Zakon pa nI popoln na nekaterih področjih, kot so celovita 
zaščita vrst, ohranjanje habitatov, mehanizmi in pobude za nadzor 
trgovine, ki so slabo definirani. Ker je zakon prenesel večino 
odgovornosti na tedanje občine (lokalne skupnosti), je bilo na 
državni ravni od leta 1984 sprejetih le malo predpisov. Kot poskus 
izboljšanja teh razmer so bili sestavljeni rdeči seznami ogroženih 
vrst. Zatem sta bili sprejeti Uredba o zavarovanju ogroženih 
živalskih vrst in Uredba o zavarovanju samoniklih gliv. Zakon o 
naravni in kulturni dediščini ne vsebuje natančnejših določil za 
kompenzacije lastnikom za omejitve, ki izhajajo iz režima zaščite. 
Naravovarstvena zakonodaja ne more popolnoma zagotoviti 
zaščite ptic in življenjskih prostorov. 

V pripravi je osnutek novega Zakona o varstvu narave, ki bo 
ublažil vplive na življenjsko okolje In varstvo vrst zunaj in znotraj 
zavarovanih območij. Usklajen je z zakonodajo EU in programom 
Natura 2000. Naravovarstvena strategija je dolgoročna strategija, 
ki vključuje mednarodne, državne in lokalne dolgoročne cilje. 
Določila bo prednostne naloge na celotnem področju biološke 
raznovrstnosti in vrednost nežive narave, se usmerila na 
organizacijo delavnosti in upravljanje, vzpostavila sistem 
zavarovanih območij, ohranjevala vrste in življenjske prostore 
ter Integrirala naravovarstvena načela z drugimi sektorskimi 
politikami. Posebna nacionalna strategija je predvidena za izvajanje 
splošnih strateških ciljev na področju biološke raznovrstnosti. V 
skladu z osnutkom državne naravovarstvene strategije In 

dolgoročnim prostorskim planom naj bi se zaščitena območja 
razširila na približno 30 % državnega ozemlja. 

Slovenija je leta 1996 ratificirala Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti, ki bo pripravila dolgoročno vizijo za lokalne, 
državne in mednarodne dejavnosti ter upoštevala evropski in 
mednarodni svetovni strateški dokument. Ta je odprl nove 
perspektive o biološki raznovrstnosti in uporabi ter prinesel 
številnim nosilcem aktivnosti nove pristojnosti in nove priložnosti. 
Pomanjkanje mednarodnega dogovora o dostopu do genetskih 
virov in delitve koristi je privedlo do neenakopravnega sistema, ki 
ruši napore za ohranjanje biološke raznovrstnosti in zagotavljanje 
trajnostne uporabe njenih sestavin. Direktiva oblikuje nov 
mednarodni pravni okvir, ki ureja dostop do genetskih virov in 
spodbuja pravično in enakopravno razdelitev koristi, ki izhajajo iz 
njihove uporabe. 

Kljub določilom konvencije Slovenija še nima izdelane nacionalne 
strategije o biološki raznovrstnosti, je pa v pripravi. Poleg tega bo 
izvajanje protokola o varstvu narave in urejanju krajine Alpske 
konvencije pripomoglo k varovanju narave v alpskem delu ozemlja 
in zlasti v Triglavskem narodnem parku. Kot članica Sveta Evrope 
in IUCN je Slovenija dejavno vključena v izvajanje vseevropske 
strategije o biološki in krajinski raznovrstnosti in si prizadeva za 
razvoj sodelovanja med Zahodom in Vzhodom na tem področju. 
Proces približevanja EU bo prinesel velike izboljšave na področju 
varovanja narave z izvajanjem direktive o ohranjevanju naravnih 
življenjskih prostorov ter divjih živali in rastlin. Pridružitev mreži 
Natura 2000 bo prav tako razširila obseg naravovarstvenih 
aktivnosti. 

Program razvoja gozdov (1996) priznava helsinško resolucijo 
ministrske konference o zaščiti gozdov v Evropi kot eno 
najpomembnejših mednarodnih obvez. Kot najpomembnejši cilj 
pojmuje trajnostno ravnanje glede na biološko raznovrstnost ter 
vse druge ekološke, družbene in produkcijske funkcije gozdov. 
Določa smernice, ki so vključene v načrte in smernice ravnanja 
z gozdovi, zagotovljeno pa je tudi ravnovesje med prirastkom in 
sečnjo. Proces privatizacije gozdov je še vedno v postopku. 
Zasebni lastniki imajo trenutno v lasti 70 % gozdov in svojo lastnino 
prosto izkoriščajo. Ministrstvo za kmetijstvo jim je dalo navodila, 
kako naj ravnajo s svojimi gozdovi. 

Od leta 1994 je pristojnost za varstvo naravne dediščine (z izjemo 
spomenikov), ki je prej sodila pod Ministrstvo za kulturo, prešla 
na MOP. Oddelek za varstvo narave znotraj Uprave za varstvo 
narave nadzira zaščito naravnih virov, dobrin in dediščine, 
mineralov in fosilov, rastlinstva in živalstva z izjemo gozdov. Na 
regionalni in lokalni ravni inšpektorat MOP nadzoruje varovanje 
narave ter izvaja nadzor na državnih mejah. Ministrstvo načrtuje 
oblikovanje novega organa za varstvo narave, ki bi bil pristojen 
za upravljanje zavarovanih območij. 

Kljub vsemu bo novi gospodarski položaj z razvojem prometne 
Infrastrukture, urbanih naselij, turizma in proizvodne energije 
povečal ogroženost naravnih In polnaravnih okolij v bližnji 
prihodnosti. Slovenija bi zato morala pospešiti dokončanje 
potrebnega pravnega in institucionalnega okvira ter zlasti novega 
zakona o varstvu narave In naravovarstvene strategije. 
Približevanje EU in vstop v mrežo Natura 2000 naj bi izboljšala 
razmere. 

4.1.5 Industrijsko onesnaževanje in nadzor ter 
ravnanje v primeru tveganj 

Glej besedilo v poglavjih: zrak, voda, odpadki in kemikalije, ki 
delno vključujejo te vsebine. 
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4.1.6 Kemikalije in gensko spremenjeni organizmi 

Slovenija z lastno proizvodnjo količinsko pokriva potrebe po 
potrošniških kemikalijah ter 75% potreb po industrijskih kemikalijah 
za uporabo v obdelovalni in predelovalni industriji. Proizvodnja 
pesticidov in predelava naftnih derivatov je minimalna, tako da 
Slovenija večino svojih potreb pokriva z uvozom. Na splošno so 
uvozne, izvozne, predvsem pa tranzitne dejavnosti na tem 
področju močno prisotne. Zato je potreba po hitrejšem nadzoru 
nad prometom s kemikalijami toliko večja. Prav tako so pereči 
tudi primeri kemičnega onesnaževanja tal, industrijskih odpadnih 
voda, lokalno onesnaževanje zraka predvsem iz industrijskih 
virov in s prometom ter neurejena aktivna odlagališča odpadkov. 

Trenutno se srečujemo z razdrobljenostjo in parcialnim pristopom 
k reševanju problematike tega področja, kar se odraža tudi na 
področju zakonodajne urejenosti tako, da je v veljavi več zakonov 
in predpisov, ki pa niso usklajeni z zakonodajno prakso v Evropi 
in so v pristojnosti različnih sektorjev, kot je Ministrstvo za okolje 
in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, 
Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za obrambo ter Ministrstvo 
za notranje zadeve. 

Osnovni zakoni, ki urejajo to področje, so Zakon o strupih, ki pa 
ne vključuje biocidov, dalje Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih 
tekočinah, plinih in drugih nevarnih snoveh, Zakon o prevozu 
nevarnih snovi in Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin. Snovi z 
vidika odpadkov urejajo Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o 
ravnanju s posebnimi odpadki in Odredba o uvozu, izvozu in 
tranzitu odpadkov (pripravljena na osnovi Baselske konvencije). 
Varstvo pri delu z nevarnimi snovmi je urejeno z Zakonom o 
varstvu pri delu, varstvo pred škodljivimi posledicami nevarnih 
snovi ob nesrečah pa je urejeno z Zakonom o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Z ratifikacijo Konvencije o 
prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog In uporabe 
kemičnega orožja ter njegovem uničenju, pa se je Slovenija 
pridružila državam, ki izvajajo nadzor nad strupenimi in nevarnimi 
kemikalijami in nad tistimi, ki so primerne surovine za izdelavo 
kemičnega orožja, ter si s tem posredno zagotovila nadzor nad 
kemijsko industrijo. 

Na Ministrstvu za zdravstvo se vodi evidenca kemikalij, ki so 
prepovedane ali pa je njihova uporaba zelo omejena, prav tako 
pa tudi monitoring nad ostanki pesticidov. Zdravstvena inšpekcija 
skrbi za nadzor nad negativnimi vplivi kemikalij na človekovo 
zdravje v delovnem okolju. Pristojnosti na področju fitofarma- 
cevtskih sredstev imata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Ministrstvo za zdravstvo v primerih, ko fitofarma- 
cevtsko sredstvo vsebuje nevarne ali strupene snovi. Ministrstvo 
za okolje in prostor izvaja monitoring podtalnic za nadzor vsebnosti 
pesticidov ter ostalih nevarnih snovi v podtalnih vodah. Ministrstvo 
za notranje zadeve ima pristojnosti nad prometom eksplozivnih 
snovi in ravnanjem z njimi. V Sloveniji trenutno ni agencije, ki bi 
delovala na področju nevarnih snovi, in ni predpisa o obveznem 
vračanju morebitnih ostankov fitofarmacevtskih sredstev. 
Srečujemo se tudi s pomanjkanjem specializiranih inšpektorjev. 

Pristojnost za nadaljnji razvoj in usklajevanje obstoječe zakonodaje 
z zakonodajo EU na področju kemikalij ima Ministrstvo za 
zdravstvo v koordinaciji z ostalimi sektorji. 

Področje genske tehnologije pri nas še ni zakonsko urejeno. 
Raziskovalcem v okviru raziskovalnih institucij je prepuščeno, 
da upoštevajo norme, ki veljajo v EU ter nekaterih zahodnih 
državah, predvsem ZDA. Glede na velike možnosti, ki jih nudi ta 
tehnologija rekombinantne DNK in deloma tudi proteinsko 
inženirstvo na raziskovalnem in širše, industrijskem področju, 
lahko pričakujemo precejšnje povečanje te dejavnosti tudi pri 
nas. 

Ker v Sloveniji genske tehnologije v smislu industrijske 
proizvodnje še ni, tudi ni mogoče govoriti o preventivni, predvsem 
pa celoviti in dobro izvršljivi kontroli tega izvajanja predpisov 
oziroma zakonodaje, ki je v veljavi v EU, čeprav je na trgu že 
mogoče dobiti nekaj zdravil, pridobljenih s to tehnologijo 
(diagnostična sredstva za medicino in veterino). 

Zakon o industrijski lastnini, ki je v veljavi od leta 1992, je prvi 
zakon, ki se posredno vključuje v pravno ureditev področja 
genske tehnologije. Omogoča namreč zaščito izumov s tega 
področja in s tem podeljevanje patentov na različnih nivojih, kot 
so postopek priprave takšnega materiala z izolacijo iz okolja, 
postopki uporabe, prav tako pa tudi končni izdelki oziroma 
proizvodi, ki so ali pa vsebujejo gensko spremenjene organizme. 
Z ratifikacijo Budimpeštanske konvencije o mednarodnem 
priznanju deponiranja mikroorganizmov za namene patentnega 
postopka se odpira nova zahteva po Imenovanju pristojne 
institucije v Sloveniji, kjer se bo material za namene patentiranja 
tudi shranjeval in vzdrževal. Zakon o zdravilih pa omogoča 
podaljšanje trajanja patentne zaščite medicinskih proizvodov (Sup- 
plementing certificate), ki so ali vsebujejo takšen material, za 
nadaljnjih 3 do 5 let. 

4.1.7 Hrup vozil in strojev 
I 

Onesnaženje okolja, ki ga povzroča hrup, v Sloveniji ni bilo 
sistematično spremljano. Zato se razmere in potrebne spremembe 
lahko določi le na temelju strokovnih ocen. 

Odkar so v uporabi sodobnejša vozila, je mogoče sklepati, da se 
je hrup v cestnem prometu zmanjšal. Ni pa mogoče domnevati, 
da se je prav tako zmanjšal splošni pritisk, ki ga povzroča hrup, 
saj se je povečala količina prometa. Zaščita pred hrupom je 
upoštevana na primer pri načrtovanju in nadziranju ukrepov na 
načrtovanih ali že obstoječih avtocestnih odsekih. Zaščita pred 
hrupom je sestavni del obveznih dovoljenj za načrtovanje 
industrijskih in stanovanjskih gradenj ter obvezna sestavina vseh 
pomembnejših naložb v proizvodne zmogljivosti oziroma izgradnjo 
ali adaptacijo obstoječih, npr. podjetij, tovarn itn. 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja sta bila že sprejeta dva 
predpisa; priprava preostalih poteka. Na Inštitutu za standardi- 
zacijo in meroslovje je bil oblikovan tehnični odbor za gradbeništvo, 
v okviru tega pa poseben pododbor, pristojen za arhitekturno 
akustiko. 

4.1.8 Jedrska varnost in varstvo pred sevanji 

Zagotovitev visoke stopnje jedrske varnosti v NE Krško v 
celotnem obdobju njenega delovanja do leta 2023, med razgradnjo 
in po razgradnji je državnega strateškega pomena. Država 
zagotavlja, da bo spoštovala vse sedanje in bodoče domače in 
mednarodne varnostne ocene in študije. Da bi zadostili najvišjim 
standardom jedrske varnosti, popolnoma upoštevamo vsa 
priporočila poročil, ki so jih izdale mednarodne misije (ICISA, 
OSART, INSARR, ASSET, EU Itd.). Pomoč v okviru RAMG 
slovenskemu upravnemu organu je bistveno izboljšala njegovo 
tehnično znanje in okrepila stike z drugimi upravnimi organi. 
Prevladujoče mnenje med tujimi strokovnjaki je, da je jedrska 
varnost v Sloveniji na nivoju EU. V septembru 1994 je Slovenija 
podpisala (in oktobra 1996 ratificirala) Konvencijo o jedrski 
varnosti, ki predstavlja temelj za varno obratovanje jedrske 
elektrarne v Sloveniji. 

S postopkom superkompaktiranja so v NE Krško zmanjšali 
volumen nizko- in srednje- radioaktivnih odpadkov. Nova 
tehnologija sušenja v sodih usedlin evaporatorja in izrabljenih 
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ionskih izmenjevalnikov prav tako prispeva k zmanjšanju volumna 
radioaktivnih odpadkov. Ti ukrepi za zmanjšanje volumna 
radioaktivnih odpadkov so povezani z načrti, da bi vse odpadke, 
ki bodo nastali do konca življenjske dobe elektrarne, spravili v 
obstoječe skladišče. 

Strategijo odlaganja visoko radioaktivnih odpadkov je sprejela 
vlada v letu 1996. NE Krško razmišlja o povečanju kapacitete 
bazena za izrabljeno gorivo, tako da bi vgradili nova stojala. 
Alternativna možnost je, da bi do razgradnje skladiščili izrabljene 
gorivne elemente v suhem skladišču na lokaciji elektrarne. 

Uprava RS za jedrsko varnost je določila najbolj pomembne naloge 
za pristopno strategijo Slovenije k EU na področju jedrske varnosti, 
varstva pred sevanji in nadzora jedrskih materialov. Podrobnosti 
pristopne strategije in načrt dejavnosti, na katerem bo temeljila 
pristopna strategija, ter metode dela bodo določeni kasneje. 
Naloge, ki jih je potrebno obravnavati v pristopni strategiji, so 
razdeljene v tri kategorije: 
(a) pregled obstoječega dela, ki je bilo opravljeno pri pristopu 

Slovenije k EU, in pregled zakonodaje EU, 
(b) razvite metode za izpolnjevanje in izvajanje priporočil EU, ki 

temeljijo na pogodbi Euratom, 
(c) resnične praktične naloge, ki bodo opravljene v bližnji 

prihodnosti in pri katerih bo potrebno uporabiti predpise EU. 

Kategorija (a): 
• izpolniti zahteve, ki izhajajo iz pridružitvenega sporazuma 

Slovenije k EU, 
• slediti priporočilom Guide to the Approximation of European 

Union Environmental Legislation (25/8/1997, SEC(97) 1608), 
• izpolniti pričakovanja Agende 2000. 

Kategorija (b): 
• pripraviti osnutek novega Zakona o jedrski varnosti in varstvu 

pred sevanji za Državni zbor, sprejeti podzakonske predpise, 
ki morajo biti skladni s pravilniki in direktivami EU, ki izvirajo iz 
pogodbe Euratom, 

• pripraviti novo zakonodajo s področja materialov za dvojno 
uporabo, 

• ratificirati skupno konvencijo o varnosti pri ravnanju z izrabljenim 
gorivom in o varnosti pri upravljanju z radioaktivnimi odpadki, 

• pridružiti Slovenijo pariški in bruseljski Konvenciji o odgovornosti 
za jedsko škodo, ter dunajski Konvenciji o odgovornosti za 
jedsko škodo, in Protokolu o dodatnem financiranju, 

• pridružitev OECD/NEA, 
• sodelovati na vajah INEX-2, ki jih organizira OECD/NEA, 
• sodelovati v EU/DG XI "Concert group"/upravnih organov iz 

zahodne ig vzhodne Evrope. 

Kategorija (c): 
• zapreti jalovišča rudnika urana Žirovski vrh, 
• zamenjava uparjalnikov v NE Krško in dvig moči, 
• vgradnja popolnega simulatorja NE Krško, 
• razrešiti lastniški status NE Krško, 
• izbor lokacije odlagališča nizko- in srednje- radioaktivnih 

odpadkov, 
• okrepitev Uprave RS za jedrsko varnost, 
• pripraviti državno poročilo za srečanje držav podpisnic 

Konvencije o jedrski varnosti, 
• dokončanje mreže za zgodnje obveščanje v primeru jedrske 

nesreče. 

4.2 NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA 
(NPVO) 

Priprava NPVO je določena v 48. členu Zakona o varstvu okolja 
(ZVO). NPVO mora vsebovati ZVO in drugo okoljsko zakonodajo, 
odločitve in dokumente z vrsto ciljev, ki so posvečeni prednostnim 
okoljevarstvehim temam v Sloveniji. 

Jasne državne prednostne naloge niso nujne samo za nacionalno 
politiko in upravljanje, ampak so tudi pogoj za odločitev o potrebi 
po mednarodnem sodelovanju (s slovenskega stališča) in 
priporočljivosti priključitve (s stališča tujih partnerjev). Nacionalni 
program bo popolnoma vključen v okoljske pristopne dejavnosti 
Slovenije. To so najboljši instrumenti za uspešno izvajanje 
nacionalnega programa. 

Nacionalni program varstva okolja omogoča, da varstvo okolja 
postane obvezna prvina področnih politik in strategij gospodarjenja 
z naravnimi viri. 

Ker je ministrstvo začelo Nacionalnega programa varstva okolja 
pripravljati že leta 1995, ko proces pridruževanja Slovenije k EU 
še ni bil popolnoma jasen, so bile pristopne zahteve upoštevane 
le delno. NPVO, ki se trenutno intenzivno pripravlja, sledi ciljem, 
odločilnim v procesu približevanja okoljskih vsebin k EU. NPVO 
bo za vladno proceduro pripravljen spomladi 1998. 

NPVO predpostavlja uresničevanje določil ZVO, druge okoljske 
zakonodaje in dokumentov v vrsto prednostnih nalog in ciljev, ki 
se posvečajo prednostni okoljski tematiki v Sloveniji. Programi, ki 
so potrebni za uresničitev ciljev, sistematično vključujejo proces 
približevanja problematike na področju k EU. Struktura NPVO kot 
tudi okoljska pristopna strategija temeljita na načelih trajnostnega 
razvoja, ki predpostavlja vključitev varovanja okolja v politiko 
vseh sektorjev gospodarskega razvoja v Sloveniji. Dokument 
definira okolje kot področje za dvostransko sodelovanje ter tudi 
približevanje slovenske zakonodaje zakonodaji EU. Pri pripravi 
dokumenta sodelujejo strokovnjaki celotnega relevantnega 
spektra sektorjev kot tudi vodje posameznih področij, ki se 
pripravljajo na začetek strukturnega ali bilateralnega dialoga za 
uskladitev okoljskih vsebin z EU. Oblikovalci posameznih poglavij 
so povezani z drugimi področji in dejavniki (strokovnjaki, 
administracija, znanost, podjetja, nevladne organizacije, javnost). 
V vsakem poglavju so predpisi EU in Slovenije primerjalno 
analizirani; na temelju te analize so postavljene prednostne naloge 
za projekte, ki jih vsebujeta Bela knjiga Evropske komisije in 
celotni okoljski acquis za tehnično in finančno pomoč PHARE 
programov (DISAE, TAIEX, SAVE, LIFE, JOP) za predlagane 
naložbene projekte in druge strateške usmeritve. 

Pri pripravi posameznih poglavij NPVO je bilo vzpostavljeno tesno 
sodelovanje z drugimi ministrstvi ter sodelovanje z lokalno oblastjo 
in nevladnimi organizacijami. K sodelovanju je bila povabljena tudi 
industrija prek predstavnika Gospodarske zbornice, 

Z vidika finančnih virov, potrebnih za uresničevanje nacionalnega 
programa, je v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije16 

predvideno, da bo za programe na področju varstva okolja 
namenjeno okoli 1,5 % BDP na leto16. Približno dve tretjini sredstev 
(po podatkih navedene strategije) naj bi prispevali javni viri. 

15 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije - Približevanje Evropi - Rast, 
konkurenčnost In integracija, Inštitut za makroekonomske analize in razvoj, 
Slovenija, 1995 
" Novi izračuni kažejo, da 1,5% BDP ne bo dovolj. Implementacija z EU 
usklajene zakonodaje bo zahtevala najmanj med 2-3% BDP. 
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V primerjavi s predlaganim odstotkom ob koncu stoletja to pomeni 
precejšen porast s trenutnih 0,5 % BDP, ki so bili porabljeni za 
okolje v začetku devetdesetih let. 

Za uresničitev ciljev NPVO bodo potrebne velike naložbe v 
institucionalnega sistema, infrastrukturo in izvajalske mehanizme, 
kar bo pomenilo visoke zahteve ob zelo omejenih finančnih virih. 
V ta namen je postavljena samo ena zahteva za razvoj in vpeljavo 
učinkovitih dodatnih finančnih shem za podporo in utemeljitev 
pridobitve potrebnih sredstev iz državnega proračuna in ostalih 
virov ter za zagotovitev postopnega prehoda na trajnostni razvoj 
v skladu z opredelitvami NPVO. 

5. OCENA USKLAJENOSTI OKOLJSKE 

ZAKONODAJE Z EVROPSKO UNIJO 

V okviru približevanja EU in ocen usklajenosti zakonodaje so bile 
izpeljane naslednje aktivnosti: 

• Preliminarno (splošno) oceno usklajenosti z zakonodajo, 
povezano z Belo knjigo, je MOP izdelal v obliki harmonograma. 

• Prva naloga je bila ocena celotne okoljske zakonodaje EU in 
primerjava zahtev, ki jih vsebuje, z obstoječo slovensko 
zakonodajo. Kot pripomoček za prvo splošno analizo razkoraka 
je bila sestavljena tabela usklajenosti zakonodaje EU in trenutno 
veljavnih slovenskih zakonov, da bi ugotovili približno velikost 
razkoraka, ki ga je treba odpraviti, in pomagali pri izbiri akcij, ki 
jih je treba narediti na državni ravni. 

• Prva ocena usklajenosti slovenske okoljske zakonodaje z 
zahtevami EU je bila narejena v okviru projekta Phare v 
sodelovanju z MOP. 

Prvi rezultati analize o vrzelih glede usklajenosti 
okoljske zakonodaje 

V strateški fazi projekta Phare v okviru institucionalnega sistema 
je bil eden glavnih ciljev ocena splošne stopnje usklajenosti 
sedanjih zakonodajnih ukrepov na področju okolja z ustreznimi 
ukrepi EU. Ta prva anal.iza razkoraka je primerjala okoljske zahteve 
EU s sedanjo nacionalno zakonodajo, da bi določili velikost 
razkoraka, ki gaje treba odpraviti, in bila prvi pokazatelj morebitnih 
razlik v naravi razkoraka. 

Prva splošna analiza razkoraka za vsa področja je bila narejena 
v obliki tabele. Posebna pozornost je bila namenjena prednostnim 
področjem varstva voda, odpadkov in biološke raznovrstnosti. 
Prvi izsledki so prikazani v obliki, ki je uporabljena v Vodiču za 
približevanje okoljski zakonodaji Evropske unije17, in se nekoliko 
razlikuje od strukture, uporabljene v harmonogramu. 

Na specifičnih področjih, kot sta onesnaženost zaradi hrupa in 
biotehnologija, potekajo komplementarne dejavnosti, kar kažejo 
zakonodajne prednostne naloge MOP: 

A. Prvi izsledki na področju splošne okoljske 
zakonodaje: 

Pravni okvir, ki zajema zahteve presoje vplivov n? okolje (PVO), 
je postavljen v obliki določil ZVO ter v letu 1996 sprejetih 
podzakonskih aktov na področju PVO (Uredba o vrsti posegov v 
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, Navodilo o 
metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje, Odredba o 
pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve pooblastila za izdelavo 
poročil o vplivih na okolje) in Zakona o ratifikaciji Konvencije o 
presoji čezmejnih vplivov na okolje. 
Določila za dostop do podatkov o okolju (var.: ki se nanašajo na 
okolje) so postavljena v ZVO in Zakonu o splošnem upravnem 
postopku (ZUP). Vendar so določila ZVO dokaj splošna (medtem, 
ko se ZUP nanaša samo na stranke v upravnem postopku), tako 
da bi morali uzakoniti dodatne operativne ukrepe. 

B. Prvi izsledki na področju zakonodaje o kakovosti 
zraka: 

Zakonodajna struktura predpisov, ki se nanašajo na kakovost 
zraka, je v veljavi v Sloveniji ter zajema določila okvirne direktive 
EU o kakovosti zraka, nekatere vrednosti pa so celo strožje od 
tistih, ki jih določa zakonodaja EU. Pravni instrument za nadzor 
hlapljivih organskih spojin je v obliki osnutka, emisije iz težke 
premične mehanizacije niso zajete v celoti. 

Na tem področju bo glavni poudarek prihodnjih delovnih programov 
ocena popolne usklajenosti sistema izvajanja in uveljavljanja 
(posebno v zvezi z monitoringom in zbiranjem podatkov). Posebno 
pozornost bo treba posvetiti onesnaževanju iz elektrarn in 
naraščajočemu onesnaževanju iz prometa, posebej v večjih 
mestih. V tem kontekstu bo potrebno tesno sodelovanje z 
Ministrstvom za promet in zveze. 

C. Prvi izsledki na področju zakonodaje o 
gospodarjenju z odpadki: 

Prva analiza razkoraka kaže razlike glede na zahteve v okvirni 
direktivi o odpadkih (75/442/EGS), kjer ni nobenih določil za 
registracijo in izdajo dovoljenj za zbiranje, transport in odlagališča 
in tudi načrti za ravnanje z odpadki niso specifično določeni. Projekt 
PHARE-DISAE o razvoju programa izvajanja slovenske strategije 
ravnanja z odpadki zajema tudi zahteve, določene v okvirni direktivi 
o odpadkih. 

Za odlaganje PCB/PCT (76/403/EGS), za baterije in akumulatorje 
(91/157/EGS), embalažo in pakiranje odpadkov (94/62/ES), titanov 
oksid (91/112/EGS), in sežiganje komunalnih odpadkov (89/429/ 
EGS) ter odlagališča odpadkov za zdaj ne veljajo nobeni predpisi. 

MOP je za premagovanje obstoječih razkorakov izbral najbolj 
učinkovit način, to je priprava osnutkov za sekundarno 
zakonodajo na temelju ZVO in Zakona o gospodarskih javnih 
službah ter, v primeru potrebe, dopolnitve teh dveh zakonov. 

V pripravi so osnutki predpisov o ravnanju z odpadnimi olji, ravnanju 

" Vodič za približevanje evropske okoljske zakonoda|e, Komisija Evropske 
unije, Bruselj, 28. 8. 1997, SEC(97) 1608 (Guide to the Approximatlon of 
European Environmental Leglslation, Commisslon of the European Union, 
Brussels, 28.8.1997, SEC(97) 160 
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z odpadki, ravnanju z nevarnimi odpadki, ravnanju z rabljenimi 
galvanskimi členi, titanovem dioksidu in odpadkih na odlagališčih. 
Trenutni pravni režim v Sloveniji sodi skoraj v celoti pod določila o 
javnih gospodarskih službah (25. in 26. člen ZVO). To pomeni, da 
nobena ali le malo določb zajema konkurenco pri pridobivanju teh 
storitev. 

Ti različni osnutki odlokov in strategija ravnanja z odpadki bodo 
morali biti temeljito ocenjeni, da bi oblikovali celovit in tako podroben 
način ravnanja z odpadki, kot je v okvirni direktivi EU o odpadkih 
(75/442/EGS). 

Vse napore v tej prvi fazi delovnega programa bi morali usmeriti 
v oceno najboljšega načina za ravnanje z odpadki v Sloveniji. To 
bi vključevalo določitev potrebe po kratkoročnem strokovnem 
svetovanju držav članic (s podobnimi upravnimi in pravnimi 
strukturami, kot so v Sloveniji) prek Urada TAIEX za zakonodajo 
iz Bele knjige (tj. okvirno direktivo). Ustrezne zahteve za učinkovito 
izvajanje in uveljavljanje zakonodajnih ukrepov bodo prav tako 
vključene v celovito oceno za postopek približevanja na področju 
odpadkov. 

D. Prvi izsledki na področju ravnanja z vodami: 

Kakovostno raven površinske, pitne in talne vode so slovenske 
oblasti določile kot eno najpomembnejših prednostih nalog 
zakonodajnega programa MOP. 

Na področju voda je bila prva splošna primerjalna analiza 
razkoraka narejena na temelju sedanjega osnutka Zakona o 
vodah in sedanjega Zakona o vodah iz leta 1981 (z amandmaji). 

Obstoječa zakonodaja in ukrepi, 'predlagani v osnutku zakona, 
zajemajo zahteve, določene v okvirnem predlogu EU, direktivi o 
urbanih odpadnih vodah (v veliki meri) ter ustreznih direktivah na 
nižji ravni (o kopanju, pitju, nitratih, površinskih vodah). Preostala 
manjkajoča določila v omenjenih direktivah in v direktivah o vodi, 
primerni za ribe oziroma mehkužce, bosta zajemala novi Zakon 
o vodah in novi Zakon o ribolovu ter iz tega izvedena sekundarna 
zakonodaja. 

V pripravi je tudi strategija o odpadnih vodah, na tem področju pa 
potekajo tudi številne pobude ( projekta DISAE o tehnični pomoči 
pri približevanju zakonodaje o čiščenju urbanih odpadnih voda), 
ki zagotavljajo prvine za pomoč pri uspešnem dolgoročnem 
izvajanju direktive EU (namestitev čistilnih naprav na vseh 
pomembnih območjih, določitev občutljivih območij). 

Torej sta zagotovitev hitrega zakonodajnega postopka in nato 
sprejem tega zakona v zdajšnji obliki postala prednostni nalogi. 
Delovni načrt približevanja bi se moral v teh mesecih osredotočiti 
na oceno ustreznih tehničnih, institucionalnih in naložbenih 
implikacij na področju voda za učinkovito izvajanje in uveljavljanje 
določila zakona v praksi. 

E. Izsledki na področju varstva narave: 

Slovenija nenehno priznava pomen svoje biotske raznovrstnosti, 
naravne dediščine in potrebe po varovanju pred degradacijo v 
luči gospodarskega napredka. 

Elaboracija osnutka strategije varovanja narave v Sloveniji in 
ustrezni celovit zakon, ki je v pripravi, kažeta, da je ohranjanje 
biološke raznovrstnosti prednostno. 

Osnutek strategije varovanja narave, ki zagotavlja okvir splošne 
politike za več dejavnosti na tem področju, je od vlade zahteval 

parlament in ga trenutno zaključujejo na MOP ob pripravah na 
postopek preverjanja. Od konca 1997 leta se na ta dokument 
navezuje tudi pripravljajoča se Državna strategija za ohranjanje 
biodiverzitete z akcijskim planom. 

Zakon o varstvu narave trenutno oblikuje MOP, postopki 
konzultacij pa potekajo od julija 1997. To je sistemski zakon, ki 
vsebuje splošna določila v skladu z zakonodajo EU in vzpostavlja 
zelo strog sistem zaščite. Vzporedno z zakonom se predvideva 
in pripravlja posebna sekundarna zakonodaja, ki bo zajemala 
vse tehnične zahteve zakonodaje EU in obveznosti iz že 
ratificiranih konvencij (o biodiverziteti, svetovni dediščini, 
mokriščih) in konvencij, ki se bodo ratificirale (CITES, Bernska, 
Bonnska). 

Na splošno so standardi varovanja narave visoki. Za uspešno 
izvajanje zakonodajnih ukrepov in uveljavljanja razvoja po načelu 
trajnosti bo v prihodnje potrebno tesno sodelovanje z ministrstvi 
s sorodnimi pristojnostmi, zlasti še z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pri izvajanju kmetijsko- okoljskih 
programov (npr. Uredba EU 2078). 

F. Prvi izsledki na področju nadzora industrijskega 
onesnaževanja in ravnanja v primeru tveganj: 

Na tem področju je prednostna naloga, ki se ji bo treba posvetiti v 
prihodnje, pravna vključitev določil direktive o preprečevanju 
integralnega obremenjevanja in nadzoru ( Council Directive 96/ 
61/of 24.September 1996 concerning integrated Pollution pre- 
vention and control). Elementi zakonodajnih ukrepov, ki ustrezajo 
zahtevam te direktive, v obstoječi zakonodaji že obstojajo, vendar 
takšne kot so, ne ustrezajo zahtevam direktive. V drugi fazi 
delovnega načrta (od začetka leta 1998) bi bila potrebna temeljita 
ocena potrebnih pravnih ukrepov ter ustreznih upravnih struktur 
in postopkov, potrebnih za uspešno izvajanje direktive. 

Emisije v zrak iz industrijskih objektov in naprav so v slovenski 
zakonodaji večinoma zajete in vrednosti, dovoljene po slovenskih 
predpisih, so skladne z vrednostmi in cilji, določenimi v direktivi o 
emisijah iz velikih kurilnih naprav (88/609/EGS) dopolnjeni z 90/ 
656/EEC in 94/66/EC ter z direktivo o emisiji v zrak iz industrijskih 
objektov in naprav (88/609/EGS) dopolnjeno z 90/656/EEC in 91/ 
692/EEC. V zvezi z direktivo Seveso ne obstajajo nobena 
enakovredna določila, razen nekaj zelo splošnih zakonskih zahtev, 
ki urejajo naravne in druge katastrofe. 

Prostovoljna shema, ki jo zagotavlja EMAS (Council Regulation 
EEC/1836/93), se pri nas še ne uporablja, vendar jo bo Slovenija 
zlahka uporabila. Sodelovanje z Ministrstvom za znanost in 
tehnologijo (Inštitutom za standardizacijo in meroslovje) in 
Gospodarsko zbornico bo v zvezi s tem nujno. V Sloveniji se že 
uporablja standard ISO 14001. 

G. Prvi izsledki na področju kemikalij in gensko 
spremenjenih organizmov: 

Izvajanje politike nadzora področja kemikalij in področja gensko 
spremenjenih organizmov bo zagotovljeno s prejetjem in 
izvajanjem Zakona o kemikalijah in Zakona o genski tehnologiji 
oziroma odgovarjajočih podzakonskih aktov, kot je EU direktiva 
o omejeni uporabi gensko spremenjenih organizmov in o 
namenskem iznosu gensko spremenjenih organizmov. 

Zakon o kemikalijah, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravstvo in 
odgovarjajoči podzakonski akti bodo omogočili harmonizacijo s 
predpisi EU in izpolnjevanje ciljev 19. poglavja Agende 21, kot so 
pospeševanje in globalizacija mednarodnega sodelovanja na 
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področju ocenjevanja nevarnosti kemikalij in vodenje registrov, 
izdelava programov za zmanjševanje tveganj, okrepitev 
nacionalne usposobljenosti in zmožnosti pravilnega ravnanja s 
kemikalijami, preprečevanje nelegalne mednarodne trgovine s 
strupenimi in nevarnimi kemikalijami in kar je najpomembnejše, 
strokoven, predvsem pa učinkovit nadzor inšpekcijskih služb. 
Zakon predvideva tudi ustanovite Urada za kemikalije. 

Z ustanovitvijo Medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi 
snovmi, v katero so vključene tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije in nevladne organizacije Irv strokovnih podkomisij za 
pripravo predpisov, in sicer za področje strupov, pripravo zakona 
o nevarnih snoveh, registracijo fitofarmacevstkih sredstev, 
pripravo PIC konvencije ter drugih, je zagotovljena koordinacija 
del in storjen prvi korak k celovitemu obravnavanju problematike 
ravnanja z nevarnimi snovmi. To tudi pomeni začetek izvajanj 
mednarodnih obveznosti za to področje. 

Za nadaljnje izvajanje ukrepov za zagotavljanje kemijske varnosti 
bo potrebno razviti sistem spremljanja snovi v okolju, oblikovati 
t.i. eko-toksikološke standarde in s tem vzpostaviti sistem 
biomonitoringa. Nadaljnje vključevanje javnosti ob hkratnem 
razvoju navedenega področja je nujno. 

Izdelani predlog Zakona o genski tehnologiji, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in obravnava uporabo genske 
tehnologije pri mikroorganizmih, rastlinah, živalih in človeku, bo 
zagotavljal pravno urejenost tega področja s ciljem, da se 
zavarujejo zdravje človeka in njegovega potomstva, okolje in še 
posebej ekosistemi pred možnimi škodljivimi vplivi gensko 
spremenjenih organizmov. V nadaljevanju usklajevanja zakonodaje 
tega področja s predpisi, ki so v veljavi v EU in predpisi iz 
pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, pa bo potrebno kar 
najhitreje uresničevati direktive EEC 90/219, 90/220 in EC 94/15. 
Z ustanovitvijo podkomisije za biotehnologijo medresorske komisije 
za ravnanje z nevarnimi snovmi bo mogoče izdelati jasno strategijo 
ravnanja s gensko spremenjenimi organizmi ter vzpostaviti 
interdisciplinaren pristop k reševanju problemov s tega področja. 

Za zagotovitev preventivnega, obširnega, predvsem pa dobro 
izvršljivega nadzora na področju genske tehnologije v Sloveniji, 
je v tem trenutku potrebna predvsem vsebinska koordinacija 
znotraj sektorjev, kot so Ministrstvo za okolje in prostor, za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za zdravstvo, za obrambo, 
za znanost in tehnologijo ter drugimi. Z vključevanjem v 
mednarodno izmenjavo informacij, ki lahko odlučujoče vplivajo 
na prost pretok blaga in storitev, je tudi nujno potrebno nadaljevati 
z oblikovanjem in določevanjem standardov kakovosti za okolje, 
postopkom registracije in oblikovanjem splošnih pravil za izdajanje 
dovoljenj za uporabo gensko spremenjenih organizmov, na 
principu" čase by čase study". Sodelovanje industrije, zasebnega 
sektorja in javnosti nasploh, mora tudi tukaj postati vsakdanja 
praksa. 

H. Prvi izsledki na področju hrupa vozit in strojev: 

V Sloveniji ni posebne zakonodaje, ki bi urejala področje emisij 
hrupa iz premičnih virov - vozil in strojev. 
Pristop obstoječe slovenske okoljske zakonodaje na področju 
hrupa je tak, da omejuje raven hrupa v različnih vrstah okolja. 

Uredba o hrupu v življenskem in naravnem okolju (Uradni list RS, 
št. 45/96 in 66/96) je usmerjena k zaščiti različnih tipov okolja, 
istočasno pa ureja tudi emisije iz virov hrupa. Določene so mejne 
vrednosti dnevnih in nočnih ravni za posamezen vir hrupa v 
posameznem območju. Kot viri se med drugimi definiranimi v 
Uredbi pojavljajo: industrijski, obrtni ali drugi proizvodni objekti ali 
naprave, gradbišča, letališča, strelišča, javne prireditve in ceste 

ter železnice. -> 5 

Uredba ravno tako prepoveduje gradnjo ali postavljanje novih 
virov hrupa, če so prekoračene predpisane mejne vrednosti, ali 
pa zahteva drugačno izolacijo oziroma zaščito pred hrupom. 

Emisije hrupa iz motornih vozil so regulirane drugače in sodijo 
pod pristojnost Ministrstva za znanost in tehnologijo. 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za 
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje ( Uradni list RS, št. 
70/96) uvaja monitoripg za zakonsko določene vire hrupa, meritve 
se morajo izvajati v skladu z ISO 1996-1,2,3, DIN 18 005 in 
merilno opremo, ki ustreza določbam tehničnih specifikacij IEC 
225, IEC 651 in IEC 804. 

Za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa je MOP 
do sedaj pooblastil 15 izvajalcev. 

V okviru Phare-DISAE je januarja 1998 stekel projekt SLO-105 - 
zagotavljanje tehnične pomoči pri približevanju zakonodaje na 
področju hrupa. 

Ta projekt bo MOP pomagal pri oceni zahtev zakonodaje EU o 
hrupu, pri oceni obstoječih razlik oziroma ujemanj, ugotavljal bo 
tehnično pomoč pri izdelavi osnutkov manjkajoče zakonodaje in 
tehnično pomoč pri implementaciji le-te. 

I. Prvi izsledki na področju jedrske varnosti in zaščite 
pred radioaktivnim sevanjem: 

Področje delovanja Uprave RS za jedrsko varnost vključuje med 
drugim tudi naloge, povezane z zakonodajo in nadzor uveljavljanja 
zakonov, predpisov ter notranjih smernic in postopkov. 

Pravni predpisi na tem področju v Sloveniji večinoma obstajajo, 
čeprav jih je večina še iz nekdanje Jugoslavije. Obstaja Zakon o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi 
jedrske energije. Velja petnajst predpisov o varni uporabi energije 
in varstvu pred sevanjem, ki so izšli iz tega zakona. 

Zakonodaja ni v celoti usklajena z zahtevami EU. Temeljne 
varnostne zahteve so večinoma izpolnjene, zlasti tiste o uporabi 
sevanja v zdravstvene namene. Zgodnja izmenjava informacij v 
primerih radiološke nevarnosti je prav tako primerno pokrita, 
medtem ko ni posebnih zahtev za podatke, namenjene javnosti, 
razen dostopa do splošnih informacij, povezanih z okoljem. 

Slovenski zakon obravnava transport radioaktivnih odpadkov 
enako kot transport radioaktivnih snovi, kar ni povsem v skladu 
z zahtevami EU. Slovenski odlok o kontaminiranih živilih določa 
mejne vrednosti na način, ki ni v skladu z direktivami in predpisi 
EU. 

Uprava za jedrsko varnost pripravlja novo slovensko zakonodajo, 
novi zakon o jedrski in radiološki varnosti in novi zakon o 
odgovornosti za jedrsko škodo. Tudi na mednarodni ravni so bile 
izvedene številne dejavnosti, ki bodo gotovo imele velik vpliv na 
nadaljnje oblikovanje slovenske zakonodaje. Novi zakon o jedrski 
in radiološki varnosti je okvirni zakon, ki bo uporabljen kot pravna 
podlaga za izdajo podzakonskih predpisov (pravilnikov). Osnutek 
tega zakona bo končan do konca leta 1998. Njegova priprava je 
potekala v okviru projekta Phare. Osnutek bo poslan v presojo 
RAMG (VB), skupini strokovnjakov, ki deluje v sodelovanju z 
Evropsko komisijo in nudi pomoč našemu upravnemu organu 
(URJSV). 

Ta zakon bo izpolnjeval zahteve EU za jedrsko in radiološko 
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varnost. Ko bo sprejet, bodo izdelani podzakonski predpisi, ki 
bodo zajemali tehnično tematiko, povezano z zakonodajo EU. 

5.1.1 Naloge, ki izhajajo iz vrzeli o usklajenosti 
okoljske zakonodaje z EU 

• Razvoj celovitega zakonodajnega načina ravnanja z odpadki • 
(možna opcija je okvirni zakon). Ta način bi moral upoštevati 
strateške smernice o ravnanju z odpadki za Slovenijo (avgust 
1996) in preoblikovati ustrezno določilo za ravnanje z odpadki v 
ZVO in z njim povezani sekundarni zakonodaji. Vzporedno s 
tem se izdeluje program izvajanja slovenske strategije 
gospodarjenja z odpadki (poudarek je na beli tehniki in iztrošenih 
vozilih), ki je financiran preko PHARE-DISAE. Projekt bo podal 
predlog za sprejem zakonodajnega okvira na tem področju na 
podlagi izkušenj držav EU. 

• Uskladitev slovenske okvirne zakonodaje na področju zaščite 
voda, ki je trenutno v obliki osnutka, z zahtevami v okvirnem 
pristopu EU in ustrezno uveljavljanje zakona s strani pristojnih 
oblasti s posebno pozornostjo, namenjeno čiščenju odpadnih 
voda. 

• Sprejem novega okvirnega zakona na področju zaščite biološke 
raznovrstnosti, ki bo zajemal zahteve EU na tem področju 
(direktive o ptičih in življenjskih prostorih, uredbe o navajanju) in 
zagotavljal temelj za prihodnjo elaboracijo sekundarne 
zakonodaje za določitev zaščitenih območij in vrst v Sloveniji. 

• V luči vse večjega pomena integriranega načina onesnaževanja 
in preprečevanja v sedanji in prihodnji okoljski politiki in 
zakonodaji EU bi se bilo priporočljivo posvetiti sprejemu, 
transpoziciji in izvajanju okvirne zakonodaje po hitrem postopku 
na vseh ustreznih področjih (odpadki, voda in zrak) ter 
oblikovanju in podrobnemu usklajevanju sedanjega sistema in 
prakse integriranega nadzora onesnaženosti v Sloveniji v luči 
prihodnjega sprejema direktive IPPC. 

• Ocena, ali je način, uporabljen v zaščiti pred hrupom, ki določa 
stopnje hrupa in ne specifičnih virov hrupa, primeren za 
izpolnjevanje zakonodajnih zahtev EU. 

Omenjene naloge presoja MOP skupaj z drugimi pristojnimi 
ministrstvi in institucijami. Namen presoje je preveriti, da so zgoraj 
določene prednostne naloge v skladu s specifičnimi potrebami 
na posameznih področjih. 

Na temelju zgornjih izsledkov bo delo usmerjeno zlasti v 
premostitev razkoraka na področju ravnanja z odpadki in 
specifične naloge, ki bodo izhajale s področij ravnanja z vodami 
in biološke raznovrstnosti, da bi zagotovili nemoten In hiter sprejem 
zakonodaje. 

Odločitve MOP na tem področju bodo zagotovile temelj za 
podroben in realističen delovni program s potrebnimi razporedit- 
vami osebja, morebitno potrebo po dodatnih ekspertizah in s tem 
povezanimi roki. 

Delovni program bo upošteval tudi implikacijo za izvajanje in 
uveljavljanje okoljske zakonodaje skupaj z zahtevami po 
institucionalnih okrepitvah. Oblikovanje specifične področne 
strategije usklajevalnih stroškov bo spodbudil projekt o pomoči 
pri oblikovanju strategije usklajevalnih stroškov ocene/ 
približevanja, ki ga bo financiral DISAE in bo tesno vključen v 
delovni načrt, da bi ugotovili prednostne investicijske projekte. 

V zvezi s prvimi rezultati analize razkoraka splošne usklajenosti 
so se konec leta 1997 in v začetku 1998 pričeli naslednji PHARE- 

DISAE projekti: 
• Ocena stroški usklajevanja z zakonodajo EU (projekt SLO 101) 
• Zakonodajama gospodarjenje z odpadki (projekt SLO 102) 
• Javne gospodarske službe na področju varstva okolja(projekt 

SLO 103) 
• Dolgoročne ekološke rezervacije (projekt SLO 104) 
• Zakonodaja za hrup (projekt SLO 105) 
• Implementacija zakonodaje za ravnanje z odpadnimi vodami 

(projekt SLO 106) 

6. SPREMLJANJE IN UVELJAVLJANJE 
STANDARDOV OKOLJSKE 

ZAKONODAJE 

MONITORING OKOLJA 

Na državni ravni je MOP pristojen za vse vidike monitoringa 
področja varstva okolja, ki ga izvajata Uprava za varstvo narave 
(UyN) in Hidrometeorološki zavod (HMZ). V skladu z ZVO je 
MOP sprejel uredbo o pooblastilu organov, pristojnih za izvajanje 
monitoringa okolja. Trenutno poteka več omenjenih postopkov. 
Obseg spremljanja je nacionalen in v zvezi s tem Slovenija 
izpolnjuje obveze do helsinške, baselske in barcelonske 
konvencije, ko daje na voljo podatke monitoringa o razmerah na 
področju okolja v Sloveniji. 

Hidrometeorološki zavod ima kar 210 zaposlenih, medtem ko 
imata UVN in/ali HMZ sklenjene pogodbe še z dodatnimi 600 
ljudmi za izvajanje monitoringa okolja po vsej državi. Osebje HMZ 
izdaja odlične podatke monitoringa okolja. 

Prvine monitoringa kakovosti zraka, ki ga izvaja HMZ, so 
naslednje: 
• monitoring kakovosti zraka v okolju 
• emisije S02, NO,, C02, VOC 
• nadzor velikih individualnih onesnaževalcev zraka 

HMZ izvaja vse spremljanje onesnaženosti zraka in kakovosti 
zraka v okolju in je pristojen tudi za izvajanje spremljanja emisij 
cestnega prometa v imenu COPART za program CORINAIR EU. 

Prvine programa monitoringa kakovosti vode, ki ga izvaja HMZ, 
so naslednje: 
• površinske vode 
• talna voda in vodni izviri 
• morska voda 
• podatki o monitoringu kakovosti vode 

Na lokalni-regionalni-občinski ravni je monitoring zelo spremenljiv 
in nestalen. Slovenija je razdeljena na 147 lokalnih skupnosti, od 
katerih je 11 mestnih občin. V treh od teh mestnih občin - Ljubljani, 
Mariboru in Celju - so v skladu z 62. členom ZVO iz leta 1993 
ustanovili svoje lastne uprave za zaščito okolja, v okviru katerih 
delujejo lokalni sistemi monttoringa okolja. UVN/HMZ uporabljata 
podatke, ki so zabeleženi pri tem monitoringu. Merilne točke 
lokalnih komunalnih podjetij, ki zagotavljajo pitno vodo iz podtalnih 
virov, spremljata HMZ in Inštitut za okolje v Mariboru kot del 
zbiranja podatkov za državni kataster talne vode. 

Slovenijo je EU izbrala za eno od štirih srednje - in vzhodno- 
evropskih držav, ki sodelujejo v projektu Environment Topic Link 
z Evropsko agencijo za varstvo okolja v Koebenhavnu. Opremo, 
ki bo olajšala ta razvoj, bo kupljena s pomočjo PHARE sredstev 
In bo nameščen v prostorih UVN/HMZ Ministrstva za okolje in 
prostor. Glavni namen je koordinacija informacij o okolju znotraj 
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Slovenije in izmenjava podatkov z državami članicami EU. To 
predstavlja tudi prvi zametek državne Agencije za varstvo okolja. 

Specifične teme, ki so se pojavile v zvezi z monitoringom okolja, 
so naslednje: 

ZRAK 

• Sedanje omrežje kakovosti zraka potrebuje določene 
posodpbitve, oprema za monitoring s pripadajočo strojno in 
programsko opremo pa nadgradnjo. 

• Sisteme za shranjevanje podatkov bi bilo treba razvijati naprej, 
da bi izpolnjevali zahteve optimiziranega omrežja za spremljanje 
kakovosti zraka. 

• Sistem za monitoring padavin in prahu bi bilo treba nadgraditi. 
• Karcinogeni in mutageni onesnaževalci iz industrije niso dobro 

označeni s trenutno razpoložljivo opremo za monitoring. 
• HMZ ne more izpolnjevati vseh zahtev CORINAIR - 

prostovoljno sodeluje od leta 1992 z merjenjem 8 parametrov, ki 
jih je pred nedavnim razširil na 30 - za popis emisij v zrak zaradi 
pomanjkanja sredstev. 

• Potreba po izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti zraka za 
preverjanje in potrjevanje podatkov. 

VODA 

• Pričakovana je zakonodaja, ki bi industriji in drugim omogočila 
pomoč pri spremljanju usklajenosti. 

• Evaluacija vzročno-posledičnih razmerij med uporabo kemičnih 
snovi v kmetijstvu in onesnaženjem podtalnice zahteva nadaljnjo 
elaboracijo. 

• Kaže se potreba po optimizaciji omrežij spremljanja glede potreb 
informacij uporabnikov, zlasti potreb po informacijah oblikovalcev 
politike in ljudi, ki sprejemajo odločitve 

• Kaže se potreba po tehnični podpori za izboljšavo zbirke 
podatkov za vizualno predstavitev podatkov za različne potrebe 
uporabnikov. 

• Potrebna je podpora za izboljšanje postopkov interkalibracije 
za: strupene mikroonesnaževalce/sledove onesnaževalcev v 
vodi, trdne delce v vodi in sedimente, oceno optimalnih 
standardov in referenc. 

ODPADKI 

• Predpise, povezane s spremljanjem odpadkov, bi bilo treba 
okrepiti. 

• V Upravi za varstvo narave ni zbirke podatkov o komunalnih 
odpadkih, obstaja samo v centralnem statističnem uradu. 

• Monitoring pronicanja vode z odlagališč in plina na odlagališčih 
je treba okrepiti. 

• Za izvajanje strategije ravnanja z odpadki so potrebni dodatni 
kadri. 

• Obstajajo nekatere lokalizirane in specifične teme v zvezi z 
odlaganjem živalskih odpadkov, npr. tekoče gnojevke. 

• Treba je okrepiti zavest o posledicah predlagane direktive EU o 
odlagališčih za slovensko prakso ravnanja z odpadki. 

• Razpoložljive možnosti za odlaganje radioaktivnih odpadkov 
imajo okoljevarstvene in radiološke pomanjkljivosti z vidika 
upravljanja / monitoringa okolja. 

HRUP 

• Monitoring hrupa se izvaja ob pritožbah, potreben je bolj 
realističen način vzpostavitve državnega omrežja monitoringa 
hrupa. 

VARSTVO NARAVE 

• Kaže se potreba po izdelavi sistema za kartiranje vrst življenjskih 
prostorov. 

• Za izpolnjevanje obveznosti do konvencije RAMSAR in drugih 
mednarodnih konvencij, povezanih z življenjskimi prostori in 
biološko raznovrstnostjo, je potrebna dodatna podpora. 

• Potrebna je okrepitev usposabljanja in upravljalskih veščin v 
povezavi z monitoringom naravnih virov. 

• Upravljanje zaščitenih območij potrebuje okrepitev s potrebo 
po izboljšanju koordinacije na lokalni, regionalni in državni ravni. 

RADIOAKTIVNO SEVANJE 

• Radiološki monitoring je opredeljen v "Pravilniku o mestih, 
metodah in rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi 
snovmi". Ta pravilnik pokriva celovito merjenje radioaktivnosti v 
vodi, zemlji, zraku, padavinah, hrani in krmilih po celi državi že 
vsaj 20 let. Prve podatke je možno zaslediti že v začetku 60-ih 
let. 

• V skladu s Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sistematičnih 
preiskav kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici jedrskih 
objektov se izvajajo redne meritve imisij v okolje iz jedrskih 
objektov. Program meritev predhodno potrdi pristojni upravni 
organ (t.j. Uprava RS za jedrsko varnost). 

• Stalni prenos podatkov sistema za nadzor sevanja gama je 
vzpostavljen po Sloveniji in še posebej okoli NE Krško in drugih 
jedrskih objektov. Podatki tega sistema (za zgodnje obveščanje) 
so dostopni za javnost in so na voljo na Internetu. Podatke 
prenašamo tudi na skupni raziskovalni center na ISPRA. Na 
podlagi vabila EU se pripravljamo na bližnjo priključitev na 
ECURIE sistem. 

UVELJAVLJANJE OKOLJSKE ZAKONODAJE 

Začetek uveljavljanja okoljskih standardov v Sloveniji je v 
pristojnosti Inšpektorata za okolje, vlogo pri tem pa imajo tudi 
sodišča. Inšpektorat je eden od organov v sestavi MOP. Oblikovan 
je bil iz prejšnjega vodnogospodarskega inšpektorata, ki je potem 
prevzel pristojnosti na celotnem področju varovanja okolja, ki 
zdaj vključuje: 
• kakovost vode 
• nadzor emisij v zrak 
• nadzor vseh vidikov odpadkov (razen jedrskih odpadkov), 

vključno z odlaganjem 
• onesnaževanje zemlje (pesticidi in gnojila - ministrstvi za 

zdravstvo in kmetijstvo imata prav tako pristojnosti na tem 
področju) 

• ohranjanje narave 
• industrijske nesreče (majhne so v pristojnosti inšpektorata, 

velike pa javnega tožilstva) 
• neionizirajoče sevanje 
• tehnični pregled okoljskih vidikov industrijskih gradenj 

Zadeve, povezane z radioaktivnostjo, so v pristojnosti Uprave 
za jedrsko varnost. 
Inšpektorat za okolje ima trenutno 28 inšpektorjev s sedežem v 
Ljubljani in devetih regionalnih uradih. Potreboval bi skupno 58 
inšpektorjev za celotno Slovenijo, da bi razbremenil njihove 
statutarne funkcije in izpolnil zahteve, ki izhajajo iz sedanje in 
predvidene okoljske zakonodaje. Druge kritične točke, pred 
katerimi je inšpektorat, zadevajo potrebo po okrepitvi temeljne 
usposobljenosti inšpektorjev z dodatnim usposabljanjem ter 

8. april 1998 83 poročevalec, št. 24 



■definiranju delovnih razporeditev in odgovornosti med regionalnimi 
inšpektorji in občinskimi inšpektorji za okolje. 

Minister je že odobril predloge za reorganizacijo inšpektorata. Po 
tej novi ureditvi bo namesto devetih zdaj le sedem regionalnih 
uradov. Nova ureditev bo zelo izboljšala učinkovitost inšpektorata. 

7. NASLEDNJI KORAKI 

Koraki za približevanje okoljskih vsebin k EU, ki so osnovani na 
tej Okoljski pristopni strategiji, oz. ki se bodo pričeti v obdobju 
pogajanj z EU, bodo izvajani v naslednjih rokih: 

iKmsm 
Sprejem Okoljske pristopne strategije k EU kot politične obveze 
Ministrstva za okolje in prostor za pristopne aktivnosti, in kot kot vrste 
korakov, ki jih je treba storiti za prenos in implementacijo okoljske 
zakonodaje (acquis) glede na mnenje Evropske komisije o prošnji 
Slovenije in glede na nacionalne okoljske prioritete, določene v 
Nacionalni pristopni strategiji ter drugih relevantnih nacionalnih in 
okoljskih dokumentih. 

mar. 1998 

Priprava osnutka Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) in 
predložitev le-tega v vladno proceduro 

apr. 1998 

Priprava scenarijev za implementacijo okoljske zakonodaje dec. 1998 

Sprejem dokončne tabele prenosa okoljske zakonodaje EU v 
slovensko na osnovi mreženega plana zadolžitev, harmonizirane z 
Nacionalnim programom za prevzem zakonodaje (acquis) EU 

mar. 1998 

Detaljna analiza vrzeli glede usklajenosti slovenske okoljske 
zakonodaje z EU in priprava tabel skladnosti (table of concordance) 
za vsak predpis posebej 

mar.-april 1998 

Analiza vrzeli za monitoring in uveljavljanje okoljske zakonodaje v 
okviru implementacije le-te 

mar. 1998 

Program za monitoring in uveljavljanje z EU usklajene okoljske 
zakonodaje 

jun. 1998 

Prenos okoljske zakonodaje EU v slovensko konec 1999 

Administrativni postopek za usklajeno okoljsko zakonodajo konec 2000 

Kompletiranje PHARE-DISAE projektov za usklajevanje okoljske 
zakonodaje z EU na osnovi projektnih nalog in usklajevalnih 
sestankov domačih in tujih konzultantov z MOP (realizacija programa 
za leto 1997) 

mar. - maj 1998 

Priprava PHARE-DISAE projektnih nalog za leto 1998 1998 
Priprava liste investicijskih projektov za implementacijo okoljske 
zakonodaje tin za letni PHARE finančni sporazum) 

trimesečno 

Nacionalne pristopne aktivnosti k EU 

• Partnerstvo za pristop (dokument Accession Partnership) 
• Nacionalni program za prevzem acquis EU (National Programme 

for the Adaption of the Acquis - NPAA) 
• Finančni sporazum v skladu z novim PHARE za 1998 - 1999 

(Annual Financing Agreement) 

mar. 1998 

mar. 1998 

jul. 1998 
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9. KRATICE 10. ANEKSI 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
OPS Okoljska pristopna strategija 
MOP-SEZ Služba za evropske zadeve - Ministrstvo za okolje in 

prostor 
MOP-UVN Uprava za varstvo narave - Ministrstvo za okolje in 

prostor 
MOP-HMZ Hidrometeorološki zavod - Ministrstvo za okolje in 

prostor 
TAIEX Urad za izmenjavo tehnične pomoči in informacije pri 

Evropski komisiji (Technical Assistance Exchange 
and Information Office) 

DISAE Razvoj izvajalskih strategij za približevanje na 
področju okolja pri PHARE (Development Implemen- 
tation Strategies for the Approximation in Environ- 
ment) 

PN Projektna naloga (TOR - Terms of Reference) 
ZVO Zakon o varstvu okolja 
EkoFond Ekološko razvojni fond Republike Slovenije 
PVO Presoja vplivov na okolje (Environmental impact as- 

sessment - EIA) 
EPR Pregled učinkovitosti okoljske politike (Environmen- 

tal Performace Revievv) 

ANEKS 1: KLJUČNE OSEBE IN PRISTOJNOSTI ZA 
OKOLJSKE PRISTOPNE AKTIVNOSTI 

ANEKS 2: PROJEKTNA SHEMA: 
OKOLJSKA PRISTOPNA STRATEGIJA 

ANEKS 3: PRENOS OKOLJSKE ZAKONODAJE EU V 
SLOVENSKO 

ANEKS 4: URNIK IN PRVI PREGLED STROŠKOV ZA 
IMPLEMENTACIJO Z EU USKLAJENE 
OKOLJSKE ZAKONODAJE 

ANEKS 5: OKOLJSKE PRISTOPNE AKTIVNOSTI 
SLOVENIJE K EU (gantogram) 
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10.3 ANEKS 3: URNIK PRENOSA OKOLJSKE ZAKONODAJE EU V 

SLOVENSKO 

^ZAKONODAJA EU* fc 
■ EU Legislation 

mm / i , P -ig?- 

§$-: , NACIONALNI PREDPIS 
life mm 

National Reference 

Stprojekta./ 
!» 

Project Number 

Rok/Term 

-Governmeotal 
Procedure 

A, HORIZONTAL * ' 
1. Non-White Paper 
legislation 

Directives 
Environmentai impact 
assessment, 85/337/EEC, 
amended by 97/11/EC 

1. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je 
obvezna presoja vplivov na okolje Ur.l.RS, št. 
66/96 
Regulations on the types of activity for which an 
environmentai impact assessment is mandatory 

1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje 
Regulation on Amendments and Additions to the 
Regulation on the types ofactivity for which an 
environmentai impact assessment is mandatory 

1.1 - Mar. 99 

Environmentai 
information, 90/313/EEC 

1. Zakon o varstvu okolja 
Environmentai Protection Act, OJ 32/93, 1/96 

1. Spremembe zakona o varstvu okolja 
Amendments to the Environmentai Protection Aci 
2. Odredba o dostopnosti do okoljevarstvenih 
informacij 
Decree on the freedom ofaccess to information on 
the environment (conditions under vvhich 
information are available and refused, right to 
appeal, definition ofbodies with public 
respontibilities) 

1.2 - Avg. 99 

Reporting, 91/692/EEC 1. Navodilo o pripravi poročila o vplivih na okolje - 
interno navodilo 
Instmctions on the mehodology for preparing a 
report on environmentai imapct - intemal 
instmctions 

Council Directive 
93/76/EC to limit Carbon 
dioxide emissions by 
improving energy 
efficiency (SAVE) 

Uredba o ukrepih za učinkovito izrabo energije 
Regulation on energy efficiency measures 

1.3-Feb. 99 

Regulations 
European Environment 
Agency, EEC/1210/90 
LIFE, EEC/1836/93 Uredba o industrijskih sektorjih 

Regulation on industrial sectors eco-management 
and audit scheme 

1.4- Nov. 98 
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ZAKONODAJA EU 

EU Legislation 

hJ», , i - 

NACIONALNI PREDPIS 

Project Number 
Rok/Torm 

* E 
2. White Paper 
legislation 
none 
B, AIR QUAUTY I - \ tmMMMmm m mm TP ms \ 
1. Non-White Paper 
legislation 

Directives 
Air Quality Framevvork, 
96/62/EC, including 3 
older directives to be 
replaced by new 
requirements under the 
framework directive: 

S02 and particulates, 
80/779/EEC, amended 
by 81/857/EEC, 
89/427/EEC, 90/656/EEC 
and 91/692/EEC 
Lead, 82/884/EEC 
amended by 90/656/EEC 
and 
91/692/EEC 

Nitrogen oxide, 
85/203/EEC 
amended by 85/580/EEC, 
90/656/EEC and 
91/692/EEC and 
92/72/EEC tropospheric 
ozone pollution 

1. Zakon o varstvu okolja 
Environmental Protection Act, OJ 32/93, 1/96; 
2. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih 
imisijskih vrednosti snovi v zraku 
Decree on limit values, alert thresholds and 
critical imission values for substances emitted into 
the atmosphere, OJ 73/94; 

1. Uredba o spremembi uredbe o mejnih, 
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v 
zraku 
Decree on the change to the Decree on limit 
values, alert thresholds and critical imission values 
for substances emitted into the atmosphere 

2. Uredba o opozorilnih imisijskih vrednćstih v 
zraku ter z njimi povezanimi ukrepi 
Decree on alert imission thresholds for substances 
in the atmospheric pollution 

3. Pravilnik o monitoringu onesnaženosti zraka 
Regulations on monitoring of the emission of 
substances into the atmosphere 

2.1 -Avg. 98 

Odredba o kakovosti trdnih goriv glede vsebnosti 
žvepla 
Decree on the quality ofsolid fuels with regard to 
their sulphur content 

2.2-Maj 98 

Regulations 
none 
2. VVhite Paper 
legislation 

* 

Directives 
Emissions from motor 
vehicles, 70/220/EEC 

9 
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EU Legislation I National Reference 

.■ 

Project Number 

Ig Jem d^tal 

amended by 
74/270/EEC, 77/102/EEC, 
78/665/EEC, 83/351/EEC, 
88/76/EEC, 88/436/EEC, 
89/458/EEC, 89/491/EEC, 
91/441/EEC, 93/59/EEC, 
94/12/EEC, 96/44/EEC 
and 96/69/EEC - 'Auto- 
OH" proposal COM(96) 
0163 (COD) 
Emissions from diesel 
engines - soot, 
72/306/EEC 
amended by 89/491/EEC 
and 97/20/EC 
Emissions from diesel 
engines 88/77/EEC 
amended by 91/542/EEC 
and 96/1/EEC 
Emissions from motor 
vehicles - roadvvorthiness 
test for emissions, 
92/55/EEC 
VOC emissions from 
storage and transport of 
petrol, 94/63/EC 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za 
prečrpavanje goriv 
Decree on the emission of substances into the air 
from storage of petrol and its distribution from 
terminals to service stations 

2.3 - Sep. 98 

*Lead content of petrol, 
85/210/EEC* 
amended by 85/581/EEC 
and 87/416/EEC 

*Sulphur content of liquid 
fuels, 93/-12/EEC* 
replacing 75/716/EEC 

Proposal: on the quality of 
petrol and diesel fuel, 
COM(96) 0163(COD) - 
"Auto-Oii". 
* The proposed directive 
on the quality of petrol 
and diesel fuel, COM(96) 
0163 (COD) will replace 
85/210/EEC and the limit 

Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti 
žvepla, svinca, in benzena 
Decree on the quality of liquid fuels with regard to 
their sulphur, lead and benzene content, OJ 8/95 

Odredba o spremembi odredbe o kakovosti tekočih 
goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena 
Decree on the change to the Decree on the quality 
ofliquid fuel with regard to their sulphur, lead and 
benzene content 

2.4 - Jun. 98 
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ZAKONODAJA EU 
r * i * . . .. 
EU Legisfation 

NACIONALNI PREDPIS 

National Reference 

Št-projekta J 

Praject Number 

Rok/Term 

Govemmental 
Procedure 

values for sulphur content 
in diesel fuel for road 
vehicles found in 
93/12/EEC. 

Regulations 
none 
C. VVASTE 
MANAGEMENT 

' 
- \ : * ... 

' 

• 
1. Non-White Paper 
legislation 

Directives 
Waste from the titanium 
dioxide industry, 
78/176/EEC 
amended by 91/692/EEC, 
and related directives: 
Procedures for the 
surveillance of titanium 
dioxide industry, 
82/883/EEC 
Harmonisation of 
reduction programmes, 
92/112/EEC 

Odredba o ravnanju z odpadki pri proizvodnji 
titanovega dioksida 
Decree on the management of wastes vvhich 
appear in the production of titanium dioxide 

3.1 - Okt. 98 

Municipal waste 
incineration for existing 
installations, 89/429/EEC 
and for new installations, 
89/369/EEC 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic 
komunalnih odpadkov 
Decree on the emission of substances into the 
atmosphere from the municipal vvaste incineration 

3.2-Apr. 98 

Pravilnik o uporabi biološko razgradljivih 
olj/Regulations on use of biodegradable oils 

3.3 - Avg. 98 

Hazardous vvaste 
incineration, 94/67/EEC 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic nevarnih 
odpadkov/Decree on the emission of substances 
into atmosphere from the incineration of hazardous 
vvaste 

Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak 
iz sežigalnic odpadkov 
Decree on change to the Decree on the emission 
of substances into atmosphere from the 
incineration of hazardous vvaste 

3.4 - Jun. 98 

Proposal for a directive on 
Landfill of vvaste, 
(COM(97)105)-final 

Odredba o odlagališčih odpadkov 
Decree on landfill of vvaste 

3.5 

Pravilnik o ravnanju s fitofarmacevtskimi 
odpadki/Regulations on the management with 

3.6 

8. april 1998 105 poročevalec, št. 24 



ZAKONODAJA EU NACIONALNI PREDPIS 
• Df m 

Natl ona? Reference . 
1 - i 1 

... 

H— 

Project Number 

phytopharmaceutical waste 

Uredba o načinu opravljanja javne službe ravnanja 
s fitofarmacevtskimi odpadki v RS 
Decree on the pvblic service on 
phytopharmaceutical waste management 

. - 

Uredba o načinu opravljanja javne službe ravnanja 
z živalskimi trupli, deli živalskih trupel in živalskimi 
proizvodi v RS 
Decree on the public service on animal carcases 
management 

3.7 

Regulations ■ 
none 
2. VVhite Paper 
legislation 

Directives 
Disposal of waste oils, 
75/439/EEC 
amended by 87/101/EEC 
and 91/692/EEC 

Zakon o varstvu okolja 
Environmental Protection Act ,OJ. 32/93, 1/96; 

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji 
Regulations on waste oil management, OJ 4/80; 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav 
Decree on the emission of substances into the 
atmosphere from heating plants, OJ 78/94; 

Odredba o ravnanju z odpadnimi olji 
Decree on the management with waste oils 

3.8 

VVaste Framework 
directive 75/442/EEC 
amended by 90/656/ECC, 
91/156/EEC and 
91/692/EEC. 94/3/EC, 
96/350/EEC / 

Hazardous waste, 
91/689/EEC 
replacing 78/319/EEC 
amended by 94/31/EC, 
96/302/EC, 94/904/EC 

1. Zakon o varstvu okolja 
Environmental Protection Act, OJ 32/93, 1/96; 

2. Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki 
vsebujejo nevarne snovi 
Regulations on the management of wastes which 
contain toxic substances, OJ 20/86, 4/89, 39/96; 

1. Odredba o ravnanju z odpadki 
Decree on waste management 

3.9 

Disposal of PCBs and 
PCTs, 76/403/EEC 
replaced by 96/59/EC 
from 16.03.98 

Odredba o odlaganju poliklohranih bifenilov 
polikloriranih terfenilov 
Decree on the disposal of polychlorinated 
biphenyls and polychlorinated terphenyls 

3.10-Mar. 99 

Sevvage sludge and soil, 
86/278/EEC 

Zakon o varstvu okolja ' 
Environmental Protection Act, OJ 32/93, 1/96; 
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EU L^glslatioh 

NACIONALNI PREDPIS 

National Reference 

,,"X. '"oKTFsrm I 

^Procedure3' 
amended by 91/692/EEC 

1. Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla 
Decree on input of toxic substances and plant 
nutrients into th e Soil, OJ 68/96; 
1.1. Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu 
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla 
Rregulations on operational monitoring on input of 
toxic substances and plant nutrients into the soil, 
OJ 55/97 

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednosti nevarnih snovi v tleh 
Decree on the limit, vvarning and critical imission 
values of toxic substances in soil, OJ 68/96 

3.11 

3.12 

Batteries, 91/157/EEC 
amended by 93/86/EEC 

Odredba o ravnanju z odpadnimi galvanskimi členi 
Decree on the management ofspent galvanic cells 

3.13 -Apr. 99 

Packaging waste, 
94/62/EC 

Pravilnik o ravnanju z embalažo 
Regulations on packaging waste 

3.14 -Dec. 98 

Regutations 
Regulation on Supervision 
shipment of waste, 
EEC/259/93 
amended by 120/97/EC, 
94/575/EC, 94/721/EC, 
94/774/EC, 96/660/EC 

. .1 

t 

1. Zakon o varstvu okolja 
Environmetal Protection Act, OJ 32/93, 1/96; 

2. Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije 
Act on Ratification of the Basel Convention, OJ 
48/93; 

3. Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov 
Decree on the export, import and transit of vvastes, 
OJ 39/96, 45/96, 1/97 

1. Odredba o spremembi odredbe o izvozu, uvozu 
in tranzitu odpadkov/Decree on the change to the 
Decree on export, import and transit of vvastes 

3.15-Okt. 98 

D. WATERQUAUTY - ?■:*< < ' Ili1 
1. Non-White Paper 
legislation 

Directives 
Proposed Water Quality 
Framevvork Directive, 
(COM(97)49 -final 

Zakon o vodah 
Water Law 

4.0-Mar. 98 

Urban vvaste water, 
91/271/EEC 

1. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 
35/96) 
Decree on the emission of substances in the 
drainage of wastewater from municipal waste-water 
treatment plants 4.1-Okt. 98 
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National Reference 

IPImiektAj 

Project Number 

Kol-JIom: 

GovemmonM 

1. Odredba o načinu določanja evtrofikacijskih 
območij zaradi obremenjevanja voda z 
komunalnimi odpadnimi vodami 
Decree on criteria of special protection for areas 
designated for eutrophicaly sensitive areas 

Nitrates, 91/676/EEC Odredba o načinu določanja evtrofikacijskih 
območij zaradi uporabe dušičnih spojin v kmetijstvu 
Decree on criteria of special protection for areas 
designated for nutrient sensitive areas 

4.2-Sep. 98 

*Surface water for the 
abstraction of drinking 
water, 75/440/EEC 
amended by 79/869/EEC, 
90/656/FEEC and 
91/692/EEC 
related decision 
77/795/EEC on common 
procedurres for exchange 
of information 

*Fish water, 78/659/EEC 
amended by 90/656/EEC 
and 91/692/EEC 

•Shellfish water, 
79/923/EEC amended by 
91/692/EEC 

*Bathing water, 
76/160/EEC 
amended by 90/656/EEC 

Drinking water, 
80/778/EEC amended by 
81/858/EEC, 90/656/EEC 
and 91/692/EEC 

* will be incorporated in 
the proposed Water 
Quality Framevvork 
Directive (COM(97)49) 

1.Uredba o klasifikaciji voda medrepubliških vodnih 
tokov, meddržavnih voda in voda obalnega morja, 
Ur.l. SFRJ 6/1978 
Decree on water quality standards of  

1. Uredba o imisijskih mejnih vrednostih fizikalnih, 
kemijskih in bioloških parametrov kakovostnih 
razredov površinskih voda 
Decree on water quality standards of surface fresh 
vvater and undergroundvvater 

. qio-)i 

4.4 Dec. 98 

*Surface water for the 
abstraction of drinking 

1. Pravilnik o monitoringu onesnaženosti 
površinskih voda 

4.5-Jan. 99 
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National Reference 

StprojektaJ 

Project Number 

Govemmental 
Procedure 

water, 75/440/EEC 
amended by 79/869/EEC, 
90/656/EEC and 
91/692/EEC related 
decision 77/795/EEC on 
common procedures for 
exchange of information 
(Drinking water, 
80/778/EEC amended by 
81/858/EEC, 90/656/EEC 
and 91/692/EEC) 

Regulations on the monitoring requirements 
regard to the quality ofsurface water 

Measurement and 
sampiing of drinking 
water, 79/869/EEC 
amended by 81/855/EEC 
*Ground vvater 80/68/EEC 
amended by 90/656/ECC 
and 91/692/EEC 

* will be incorporated in 
the proposed Water 
Quality Framework 
Directive (COM(97)49) 

1. Odredba o določitvi vodovarstvenih območij za 
vodne vire namanjene oskrbi s pitno vodo 
Decree on criteria of special protection for areas 
designated for the abstraction of vvater intended for 
human consumption 

4.6-Feb. 99 

Proposal for a Council 
Directive on the ecological 
quality of water 
(COM(93)680) (to be 
incorporated into Water 
Framework Directive) 

1. Uredba o klasifikaciji voda v kakovostne in 
trofične razrede (zakon o vodah) 
Decree on the ecological quality standards of 
vvater 

( 4.7 -Avg. 99 

Regulations 
none 
2. VVhite Paper 
legislation 
none 
E. NATURE 
PROTECTJON j iiR 
1. Non-White Paper 
legislation 

Directives 
Habitats, 92/43/EEC Zakon o ohranjanju narave 

Nature Conservation Law 
1. Uredba o varstvu rastlinskih in živalskih vrst 
Decree on conservation ofspecies ofvvild flora and 
fauna 

8.0- Apr. 98 

8.1 -Oct. 98 
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EU Legislation 

1 % i v- 

ProjectNumber 

Rok/Term 

Govemmental 
Procedure mmmmrnimmmm- 

2. Uredba o varstvu ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst 
Decree on conservation of endangered species of 
wild flora and fauna 

3. Uredba o ekološkem omrežju 
Decree on ecological network 

- prepovedani načini lova in ribolova ter 
prepovedana sredstva so vključena v zakone s 
področja lova in ribolova 
- prohibited methods and means of capture and 
killing are included into the laws ofhunting and 
fishing 

8.2-Oct 98 

8.3. - Oct. 99 

Wild birds, 79/409/EEC 
amended by 81/854/EEC, 
85/411/EEC, 86/122/EEC, 
91/244/EEC and 
94/24/EC 

1 

Zakon o ratifikaciji Bonnske konvencije o varstvu 
migracijskih prostoživečih vrst živali 
Law on Ratification of the Convention on the 
conservation ofmigratory species of wild animals 

Zakon o ratifikaciji Bernske konvencije o varstvu 
flore, favne in habitatov 
Law on Ratification of the Bern Convention on the 
conservation ofEuropean vvildlife and natura1 
habitats 

Zakon o ohranjanju narave 
Nature Conservation Law 

1. Uredba o varstvu rastlinskih in živalskih vrst 
Decree on conservation of species ofwild flora and 
fauna 

2. Uredba o varstvu ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst 
Decree on conservation of endangered species of 
wild flora and fauna 

3. Uredba o ekološkem omrežju 
Decree on ecological network 

- prepovedani načini lova in ribolova ter 
prepovedana sredstva so vključena v zakone s 
področja lova in ribolova 
- prohibited methods and means of capture and 
killing are included into the laws of hunting and 
fishing 

8.4 - Apr. 98 

8.5 - Jun 98 

i 

Skins of seal pups, 
83/129/EEC 

Zakon o ohranjanju narave 
Nature Conservation Law 
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amerlded by 85/444/EEC, 
89/370/EEC 1. Uredba o uvozu, izvozu in tranzitu rastlinskih in 

živalskih vrst 
Decree on import, export and transit of species of 
wid fauna and flora 

8.6 - Oct. 99 . 

Regulations 
Endangered species, 
338/97/EC 
repeals EEC/3626/82 

Zakon o ratifikaciji Washingtonske konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami 
samonikle favne in flore (CITES) 
Law on Ratification of the Washington Convention 
on international trade in endangered species of 
wild fauna and flora (CITES) 

Zakon o ohranjanju narave 
Nature Conservation iaw 

1. Uredba o uvozu, izvozu in tranzitu rastlinskih in 
živalskih vrst 
Decree on import, export and transit of species of 
wid fauna and flora 

8.7 - Sept. 98 

Import of whales, 
348/81/EEC 

Zakon o ohranjanju narave 
Nature Conservation Law 

1. Uredba o uvozu, izvozu in tranzitu rastlinskih in 
živalskih vrst 
Decree on import, export and transit of species of 
wid fauna and flora 

Protection of the Antarctic 
90/3943/EEC 

' 

Leghold traps, 
EEC/3254/91 
amended by 35/97/EC 

Zakon o ohranjanju narave 
Nature Conservation Law 

1. Uredba o uvozu, izvozu in tranzitu rastlinskih in 
živalskih vrst 
Decree on import, export and transit of species of 
wid fauna and flora 

- prepovedani načini lova in ribolova ter 
prepovedana sredstva so vključena v zakone s 
področja lova in ribolova 
- prohibited methods and means of capture and 
killing are included into the laws ofhunting and 
fishing 

' 

Protection of forests 
against atmospheric 
pollution, EEC/3528/86 
amended by 
EEC/1696/87, 
EEC/2157/92. 

Zakori o varstvu okolja 
Environmental Protection Act, OJ 32/93, 1/96 

Zakon o gozdovih 
Law on forests, OJ 30/93 

8. april 1998 111 poročevalec, št. 24 



2. White Paper 
legislation 
none 
F. INDUSTRIAL 
POLLUTJON 
CONTROL AND RISK 
MANAGEMENT 
1. Non-White Paper 
legislation  

ClONALNl.P: ZAKONODAJA EU 
- - •' 
, EU Legislation 
\ - m 

lational Reference 

.... »X 

1. Uredba o imisijskem monitoringu v gozdovih 
Decree on imissions' monitoring 

EEC/926/93, EEC/836/94, 
EC/1091/94, EC/690/95, 
EC/1398/95 and 
307/97/EC 

8.8 - Sept.99 

*Air pollution from 1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih 
industrial plants, virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št 73/94) 
84/360/EEC Decree on the emission of substances into the 
amended by 90/656/ECC atmosphere form stationary sources of pollution 
and 91/692/EEC 

*will be replaced by the 
IPPC Directive   

Proposed Directive on 1. Uredba o emisiji VOC v zrak iz virov 

Protection of forests 
against fire, EEC/2158/92 
amended by 
EEC/1170/93, EC/804/94 
and 308/97/EC 

Directive s 

1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav 
(Ur.l. 1RS, št. 73/94) 
Decree on the emission of substances into the 
atmosphere from heating plants 

1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav 
Decree on changes and additions to the Decree on 
the emission of substances into the atmosphere 
from heating plants   

5.1 -Okt. 98 

Seveso - Control of major 
accident hazards, 
96/82/EC 
replacing 82/501/EEC 

vključeno naj bi bilo v Zakon o kemikalijah 
included into the Law on chemicals , 

Uredba o monitoringu dajavnosti nadzora tveganja 
na industrijskih objektih 
Decree on monitoring of industrial site risk 
management activities 

5.2 - Okt. 98 

Zakon o ohranjanju narave 
Nature Conservation Law 

Zakon o gozdovih 
Law on forests, OJ 30/93 

Large combustion plants, 
88/609/EEC 
amended by 90/656/ECC 
and 94/66/EC 

96/61 /EC 
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Covemmentai 
Procedure 

industrial emissions of 
VOC-solvents , COM(96) 
538-final. 

onesnaževanja 
Decree on the emission of VOCs into airfrom 
certain processes and industrial installation 

Proposal for Council 
Directive on the emission 
of gaseous and paticulate 
pollutants from internal 
combustion engines to be 
installed in non-road 
mobile machinery 
(95/C328/01) 

1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih 
motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih 
plinskih turbin, Ur.l. RS.St. 73/94 
Decree on the emission of substances into the 
atmosphere from stationary intemal combustion 
engines and stationary gas turbines 

2. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v 
zrak iz neprmičnih motorjev z notranjim » 
izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin Decree 
on change to the Decree on the emission of 
substances into the atmosphere from stationary 
internal combustion engines and stationary gas 
turbines 

5.4 - Avg. 98 

Directive 86/280/EEC on 
the limit values and 
quality objectives for 
discharges of certain 
dangerous substances 
included in List 1 of the 
annex to Directive 
76/464/EEC, 
subsequently amended by 
Directives 88/347/EEC 
and 90/41/EEC amending 
Annex II to Directive 
86/280/EEC 
and 
Directive 76/464/EEC on 
pollution caused by 
certain dangerous 
substances discharged 
into aquatic environment: 
List on substances, 
86/280/EEC, amended by 
88/347/EEC and 
90/415/EEC 

1. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
vod iz virov onesnaževanja: 
Decree on the emission of substances and heat in 
the drainage of wastewater from pollution sources: 
- proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob / 
production ofvegetal and animal oils and fats 
- predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov / 
reproduction ofmilk 
- proizvodnja piva in slada /beer and malt 
production 
- proizvodnja mesa in mesnih izdelkov /meat 
production 
- bolnišnic / hospitals 
-pralnic in kemičnih čistilnic/vvashhouses and 
chemical refinery 
- objektov za vzdrževanje in popravila motornih 
vozil in trgovin na drobno z motornimi gorivi / 
maintenance ofvehicles 
- proizvodnja papirnih vlaknin/manufacture ofpulp, 
paper and paper products 
- kafilerij / disposal of animal carcases 
- odlagališča odpadkov/landfill 

5.5-Mar. 98 

-ii 

? 9. b:~i $ 

■ . " 

Directive 86/280/EEC on 
the limit values and 
quality objectives for 
discharges of certain 
dangerous substances 

1. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
vod iz virov onesnaževanja: 
Decree on the emission of substances and heat in 
the drainage of wastewater from pollution sources: 

- rudarjenje in predelava mineralnih surovin / 

5.6-Avg. 98 
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included in List 1 of the 
annex to Directive 
76/464/EEC, 
subsequently amended by 
Directives 88/347/EEC 
and 90/41/EEC amending 
Annex II to Directive 
86/280/EEC 
and 

Directive 76/464/EEC on 
pollution caused by 
certain dangeroua 
substances discharged 
into aquatic environment: 
7 daughter directives, ali 
amended by 90/656/EEC 
and 91/692/EEC: 
Mercury discharges from 
chlor-alkali industies, 
82/1767EEC 
Cadium discharges, 
83/513/EEC 
Other mercury 
discharges, 84/156/EEC 
HCH discharges, 
84/491/EEC 
List on substances, 
86/280/EEC, amended by 
88/347/EEC and 
90/415/EEC 

mining. quarrying and processing at the mining site 
- obdelava lesa / manufacture ofvvood and of 
products ofvvood 
- predelava goriv / manufacture ofcoke, refined 
petroleum products 
- proizvodnja izdelkov iz nekovinskih mineralov / 
manufacture of nonmetallic mineral products 
- oskrba z energijo/ electricity, gas, steam and hot 
water supply 

- mercury discharges from chlor-alkali industries/ 
klora/kalna proizvodnja z izpusti živega srebra 

- cadium discharges/ industrija z izpusti kadmija 
- other mercury discharges/drugi živosrebrni 
izpusti 
- izpusti iz proizvodnje sredstev za zaščito rastlin in 
zatiranje škodljivcev /discharges from production of 
biocides 

- ribogojnice 
- odplake iz obratov za predelavo sadja ter 
zelenjave in iz proizvodnje globodko zamrznjene 
hrane in sladoleda /manufacture of fruit and 
vegetable products 
- odplake iz proizvodnje osvežilnih pijač ter 
polnilnic le-teh/ manufacture and bottling of soft 
drinks 
- odplake iz predelave krompirja/potato-processing 
- odplake iz proizvodnje alkohola za potje in 
alkoholnih pijač /jproduction ofalcohol and 
alcoholic beverages 
- odplake iz sušenja rastlinskih proizvodov za 
pripravo krmil/manufacture of animal feed from 
plant products 
- odplake iz proizvodnje kožnjega in kostnega kleja 
ter želatine/manufacture ofgelatine an d of glue 
from hides, skin and bones 
- odplake iz naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov 
/fish processing industry 

Jan. 99 

1. Pravilnik o imisijksem obratovalnem monitoringu 
virov onesnaževanja zraka 
Regulations on operational monitoring of the 
imission of substances form air-pollution sources 

5.7-Okt. 98 

1. Uredba o emisiji vonjav 
Decree on emission offragrances 
2. Pravilnik o monitoringu vonjav 
Regulations on monitoring of fragrances 

5.8-Jul. 99 
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Proceduro 
Regulations 
Regulation on Eco-Label, 
EEC/880/92 
related Commission 
Decisions on Eco-Label 
criteria for: 
Dishvvashers, 93/431/EEC 
Soil improvers, 
94/923/EEC 
Toilet paper, 94/924/EEC 
Paper kitchen rolls, 
94/925/EEC 
Laundry detergents, 
95/365/EEC 
Single-ended lightbulbs, 
95/533/EEC 
Indoor paints and 
varnishes, 96/13/EEC 
Bed-linen and T-shirts, 
96/304/EEC 
Double-ended lightbulbs, 
96/337/EEC 
Washing machines, 
96/461/EEC 
Copying paper, 
96/467/EEC 
Refrigerators, 
96/703/EEC 

1. Zakon o varstvu okolja 
Environmental Protection Act, OJ 32/93, 1/96 

1. Uredba o ekološki znamki 
Regulation on Eco Label 

5.9- Jun. 99 

* 

i 

•,rs j 
leriiO ! 

..riosib ! 

' ' 
Regulation on EMAS, 
EEC/1836/93 

1. Zakon o varstvu okolja 
Environmental Protection Act, OJ 32/93, 1/96 

1. Uredba o EMAS 
Regulation on EMAS 

"\88 

5.10- Jun. 99 

2. White Paper 
legislation 
none 
G. CHEMICALS AND 
GENETICALLV 
MODIFIED ORGANISMS 

■hi n - p i m 
Mmm i f| ji i m -11 mm m 11 m i 1 

- 
1. Non-White Paper 
legislation 

Directives 
Animal experiments, 
86/609/EEC 
Good laboratory practice, 
87/18/EEC 
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related directive 
88/320/EEC on inspection 
GMOs, contained use, 
90/219/EEC amended by 
94/51/EC 

Zakon o gensko spremenjenih organizmih - GMO 
Law on genetically modified organisms -GMO 

6.1 - Sep. 98 

GMOs deliberate release 
90/220/EEC amended by 
94/15/EC and 97/35/EC 

Zakon o gensko spremenjenih organizmih GMO 
Law on genetically modified organisms - GMO 

6.2 - Dec. 98 

Asbestos, 87/217/EEC Uredba o emisiji snovi iz azbestnih postopkov 
Regulation on emission of substances from 
asbestos processes 

6.3 

Reguiations 
none 
2. White Paper 
legislation 

Directives 
Classification, packaging 
and labelling of 
dangerous substances, 
67/548/EEC 
amended by 69/81/EEC, 
70/189/ECC, 71/144/EEC, 
73/146/EEC, 75/409/EEC, 
76/907/EEC, 79/370/EEC, 
79/831/EEC, 
80/1189/EEC, 
81/957/EEC, 82/232/EEC, 
83/467/EEC, 84/449/EEC, 
86/431 /EEC, 87/432/EEC, 
88/302/EEC, 88/490/EEC, 
90/517/EEC, 91/325/EEC, 
91/326/EEC, 91/410/EEC, 
91/632/EEC, 92/32/EEC, 
92/37/EEC, 92/69/EEC, 
93/21/EEC, 93/67/EEC, 
93/72/EEC, 93/90/EEC, 
93/101/EEC, 93/105/EEC, 
94/69/EC, 96/54/EC, 
96/56/EC 
Classification, labelling 
and packaging of 
dangerous preparations, 
88/379/EEC 
amended by 89/178/EEC, 
90/492/EEC, 91/155/EEC, 
93/18/EEC, 93/112/EEC, 
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Governmental 
Procedure 

91/442/EEC, 95/65/EEC <• 
Restrictions on the 
marketing and use of 
certain dangerous 
substances and 
preparations, 76/769/EEC 
amended by 79/663/EEC, 
82/806/EEC, 82/828/EEC, 
83/264/EEC, 83/478/EEC, 
85/467/EEC, 85/610/EECr 
89/677/EEC, 89/678/EEC, 
91/173/EEC, 91/338/EEC, 
91/339/EEC, 91/659/EEC, 
94/27/EC, 94/48/EC, 
94/60/EC, 96/55/EC and 
97/10/EC, 97/16/EC 
Detergents, 73/404/EEC 
amended by 82/242/EEC 
and 86/94/EEC 
related directive on testing 
the biodegradibility, 
73/405/EEC 
Transport of dangerous 
goods by road 94/55/EC 
Regulations 
Regulation on Existing 
substances, EEC/793/93 

* 

Regulation laying dawn 
the Principles for the 
Evaluation of Risks, 
EC/1488/94 

V 

Regulation concerning the 
first list of priority 
substances, EC/1179/94 
Regulation concerning the 
second list of priority 
substances, EC/2268/95, 
Regulation concerning the 
third list of priority 
substances, 142/97/EC 
and 143/97/EC, 
Regulation on Import and 
export of dangerous 
Chemicals, EEC/2455/92 
Regulation on Ozone 
depleting substances, 

1. Zakon o varstvu okolja 
Environmental Protection Act, OJ 32/93, 1/96; 
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EC/3093/94 2. Zakon o ratifikaciji Dunajske konvencije o zaščiti 
ozonskega plašča ^ 
Act on ratification of the Vienna convention on the 
protection of the ozone layer, OJ 9/92, 35/92; 
3. Zakon o ratifikaciji Montrealskega protokola o 
substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč 
Act on ratification of the Montreal protocol on 
substances that deplete the ozone layer, OJ 9/92, 
35/92; 
4. Uredba o ratifikaciji Londonskega amandmaja 
Decree on ratification of the London arrjendment to 
the Montreal protocol, OJ 61/92; 
5. Uredba o ratifikaciji Kopenhagenskih 
amandmajev 
Decree on ratification of the Copenhagen 
amendment to the Montreal protocol; 
1. Odredba o snoveh, ki povzročajo tanjšanje 
ozonskega plašča 
Decree on substances that deplete the ozone layer 

6.4 

H. NOISE FROM 
VEHICLES AND 
MACHINERY 

, ■» "V . V;,.', Xv'.-' 

1. Non-White Paper 
legislation 
none 
2. White Paper 
legislation 

Directives 
Motor Vehicles 
70/157/EEC 
amended by 73/350/EEC, 
77/212/EEC, 81/334/EEC, 
84/372/EEC, 84/424/EEC, 
87/354/EEC, 89/491/EEC, 
92/97/EEC and 96/20/EC 

4 

Motor cycles 
78/1015/EEC 
amended by 87/56/EEC 
and 89/235/EEC 

■J d 

, i' 

Construction plant 
equipment (framework), 
79/113/EEC 
amended by 
81/1051/EEC and 
85/405/EEC 

Uredba o določitvi emisije hrupa gradbene 
proizvodnje in opreme 
Decree on the determination of the noise emission 
of construction plant and equipment 

\ • v 

7.1 -Dec. 97 

C 

Subsonic aircraft, Uredba o dovoljenih stopnjah hrupa podzvočnih 
letal 

7.1 - Dec. 97 
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80/51/EEC 
amended by 83/206/EEC 

Decree on the permissible sound power levels of 
subsonic aircraft 

Subsonic jet aeroplanes, 
89/629/EEC 
Limitation of the 
operations of aeroplanes, 
92/14/EEC 

Uredba o dovoljenih stipnjah hrupa podzvočnih 
reaktivnih letal 
Decree on the permissible sound povver levels of 
subsonic jet aeroplanfes 

7.1 -Dec:97 

EEC type approval for 
construction plant and 
equipment, 84/532/EEC 

Uredba o splošnih določilih za gradbena podjetja in 
opremo 
Decree on the common provisions for construction 
plant and equipment. 

7.2-Maj 98 

Compressors, 
84/533/EEC 
amended by 85/406/EEC 

Uredba o dopustni stopnji hrupa za kompresorje 
Decree on the permissible sound power level of 
compressors 

7.2-Maj 98 

Tovvercranes, 
84/534/EEC 
amended by 85/405/EEC 

Uredba o dopustni stopnji stopnji hrupa na stolpnih 
žerjavih 
Decree on the permissible sound povver level on 
tovvercranes 

7.2- Maj 98 

VVelding generators, 
84/535/EEC 
amended by 85/407/EEC 

Uredba o dopustni stopnji hrupa električnih 
generatorjev varjenja 
Decree on the permissible sound povver level of 
vvelding generators 

7.3- Aug. 98 

Power generators, 
84/536/EEC 
amended by 85/408/EEC 

Uredba o dopustn stopnji hrupa električnih 
generatorjev 
Decree on the permissible sound povver level of 
povver generators 

7.3-Avg. 98 

< ' } 

Concrete breakers, 
84/537/EEC 
amended by 85/409/EEC 

Uredba o dopustni stopnji hrupa električih ročnih 
pnevmatičnih svedrov za drobljenje betona 
Decree on the permissible sound povver level of 
povvered hand-held concrete breaker sand picks 

7.3 - Avg. 98 

Lawn mowers, 
84/538/EEC 
amended by 87/252/EEC, 
88/180/EEC and 
88/181 /EEC 

Uredba o dopustnih stopnjah hrupa kosilnic 
Decree on the permissible sound povver levels of 
lawnmowers 

7.4 - Nov. 98 

Hydraulic excavators, 
86/662/EEC 
amended by 89/514/EEC 
and 95/27/EC 

Uredba o omejevanju hrupa, ki ga proizvajajo 
hidravlični bagerji, kabelski bagerji, buldožerji, 
nakladalniki in bagerji nakladalniki 
Decree on the limitation ofnoise emitted by 
hidraulic excavators, rope-operated excavators, 
dozers, loaders and excavator- loaders. 

7.4- Nov. 98 

Household appliances, 
86/594/EEC 

Uredba o dopustni stopnji hrupa gospodinjskih 
pripomočkov 
Decree on the permissible sound povver sound 
levels ofhousehold appliances 

7.4- Nov. 98 
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1. Non-White Paper 
legislation 

Directives 
Radiation protection of 
patients, 
84/466/EURATOM 

Pravilnik o pogojih za uporabo ionizirajočih virov v 
medicini (Z7) 
Regulations on the conditions for the use of 
sources ofionising radiation in medicine (OJ 40/86, 
amended 10/87) 

Radiation protection of 
patients, 
84/466/EURATOM * 

Ministry of 
Health and 

SNSA 

Early exchange of 
information in čase of a 
radiological emergency, 
87/600/EURATOM 

iC V"!)'" 

1. Uredba o ratifikaciji konvencije o zgodnjem 
obveščanju o jedrskih nesrečah 
Ratification of the Conventionon on Early 
Notification of a Nuclear incident (OJ.15/89) 
2. Zakon o ratifikaciji sporazuma med RS in 
Austrijo in RS in Madžarsko 
Ratification of bilateral Agreement between 
Slovenia and Austria (OJ. 15/96) and Hungary (OJ. 
2/96) on Early exchange of information in the Event 
of a Radiological Emergency 

V 

• » ■ 

Information of the public, 
89/618/EURATOM C 

SNSA 
and 

Ministry of 
Health 

Radiation protection of 
outside workers, 
90/641/E U RAT O M 

SNSA 
and 

Ministry of 
labour... 

Regulations s ,ic 

none . jb jo A I 

2. White Paper 
legislation 

Directives 
Shipments of radioactive 
waste, 92/3/EURATOM 
supplemented by 
93/552/EURATOM 

1. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o 
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
enrgije o:br 
Act on Radiation Protection and the Safe Use of 
Nuclear Energy (OJ. 62/84) 

2. Pravilnik o dajanju v promet in uporabi 
radioaktivne snovi, katerih aktivnosti presegajo 

i: - 
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Basic Safety Standards, 
96/29/EURATOM 

————   ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ ■. m ■ ■ ■ ii i ■ n,, r .1 n ■ r. n ,■ .v., 
določeno mejo, rentgenskih in drugih aparatov, ki 
proizvajajo ionizirajoča sevanja ter o ukrepih za 
varstvo pred sevanjem ter virov 
Regulation on Trade of Radioactive Materials or 
Sources (OJ. 40/86, 45/89) 

3. Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, 
obdelave, hrambe, dokončne odložitve in 
izpuščanja radioaktivnih odpadnih snovi v 
človekovo okolje 
Regulation on Radioactive Wastes 
(OJ. 40/86) 

4. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza 
določenega blaga 
Decree on Establishment of Regime forExport and 
Import of Specific Goods (OJ. 75/95) 

Regulations 
Maximum permitted levels 
of radioactive 
contamination of 
foodstuffs follovving a 
radiological emergency, 
87/3954/EURATOM 

I supplemented by 
770/90/EURATOM, 

[ 219/89/EURATOM, 
944/89/EURATOM. 

SNSA 
and 

Ministry of 
Health 
and 

Ministry of 
Agriculture 

imports of agricultural 
products follovving the 
Chernobyl Accident, 
90/737/CEE 
amended by 
94/3034/EEC and 
95/686/EC 

SNSA 
and - 

Ministry of 
Health 

and 
Ministry of 
Agriculture 

Shipments of radioactive 
substances, 
93/1493/EURATOM 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o 
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije 
Act on Protection Against lonising radiation and on 
special Safety Measures in the use of Nuclear 
Energy  

8. april 1998 121 poročevalec, št. 24 



H* 
0 

2 

g 

1 

S 

g 
2: 

.«!■ 
2 
o 
s: 
o 

s 

-4 

§ 
o 

s 
0 
2 

1 Uj 

a! 

i* 

§ 
KO 
O 

K 
to 

§1 
CD =J 
Ui -h 
0; ®> 
i-S' 
5 .S 

£ * 

<0 '-e 
v <0 
6 2 
< c 
«=C ^ 

o" 

tmoo O O t- O) O O O O) CM CN CN r- 

—•«= as TOtNOS O Q O Q O O) O O O O O O) CM CM CN CM CM T- 
o 

O. C *c CL CL 

CO (/)</) (/) 
p C o o -§ "O C C 
? OT3T3 TO ^ P O 

•® J c < > 
TO C ® > > 
~>Q. O ® ® 
f išS.8 
| N o 2 2 
^ 3 o. E 2 

(0 o.c c 

^ "O <D <D <D H U 
O) <> O? 

O) O) 

CM O o CM 
cf O O CM 

00 

O O O ifl O U) CM T- 
o oo o iT) m <D CM io ~ CM o 

oiont-IOO« CM T- o O T- o 

a 

C C CL I 

o 

2? 
TO 2 

UJ p c a. 
£ o .r 
TO ."iž 
r' CZ £0 
.| S Ž 

*a O. N O N N 
co ^ 5> co co O) 

c=n
s« 

3 § IS TO - . ££ C 
¥£ « E 2 Q- i 

£ -1-2..* 
C C <!> 2 _ _ 

|t«!liti n fc </J a> ~ - - 
o "S S tJ 

CL CL o a. 
TJ.73 55 £ 

m 
CM o CM 
o o o CM 

U) o O T- o o CM CM 
OU> 
o _ CM CM 

o m lO 
o o co m co m 

D 
UJ 

3 "O OJ 
</> 

> a> 

<o 
I 

2 5 
m cz 

CL 2 
a to 
O- 
N <n 
U? 

15 -H O) TO TO TJ 
o I in 

(0 C > o 

(0 JQ 
s 
N 
(D C > o C </) 
co" > ra 
<D T3 
£ CL 

• > 
2 O. 03 C 

CM 
> o 

*o ca CL 
i E 

-O N 

2 
o 

OJ C 3 
E o 
a> 

.£> 7= CO C 
•- TO S, C Vr .2* 
€ I TO 

cM « 

E TO 
in 

poročevalec, št. 24 122 a. april 1998 



o o o CM CM CM 
00 
<3 cz N 

"čd C (D 
(0 C 

E ° 
</> CM 
</> 

. •C CL 
jO s <V 

co .7* O "J O CL 
™ O o 

gg 
S g 

X— k. .  0) > o 

o o CM 

co oo oo co o o a en G) O) O) O) o CM I m o o CvJ 

o m o o o o CM CM 

cn (Ji o> 

o o o o (M O) U) O) 
CO t- CM CM 

o o o o in o TT CM CM 
o CM o o m o m r (O r IO N T- o 

Og 
S CM 

lO CM 
O lO CM 

O T- io m 

</) <d > C 
.C 
C J3 <D 0) O CL 

C 0) -O o C 
o C -O <1) k. 
O Ql 

M oc w •a -o :=" 

o 
«N 

m ^ "D 
2 S ° 

<D 
QJn 

> £ > co o 2 
o. OJ o. co o 2 C 0) c 
o -S a) 

> (U 
o. CD C 
JZ 
•o 0) 
cT 
to -O o 
N 

03 
C 

> s 
^ j? S1!? 
&"SE| 

S S co 

O £ y ~ o = ^ </) CD (/> 
< B * <3 

(D (D 0) 
— C c 
L_ CD (/) t ro ^ :£. 

3 > M 
s PS 3 
$ o :e K/) .E 
Q T- ^ co 

.2 o 
!5f"8 

ii > -O 
j i 
i? 
•* d) 
si 

(D ^ N (D 

rt 
™ **_ 0J co .52, ;c 
S* S 
l|| 
13=1 
jsjsf« w £; o 
^ ? iS ^ O w « 5 = O » 
S "D =9 "3 3 

C/> 

d) 

d) 
£ > 

UJ C 
.2, 

I? 

1 <o ii UJ 
o; -o 75" 
<is! 

i! «* UJ CO 

*3 oo O 
E (D > 

1 ■ 

ž £ 
H.:=> 0) 4= 
b </) 
"Z ^ (D "O 
£ C 
s®. o C 
MU; 
S O "i? I/) 13 CL C N 3 

•*. w U- T- <\J M 

O 
O 
5Ć 
co 22 
a: 
H" tO 
3 
a 
z 

S 
N 
Z 
< 
O 
a: 
o 
ž 
UJ —> 
z 
UJ 
S 
UJ 
o: 
a. 
co 
o 
*: 
co 
z 
UJ 
o 
z 
UJ 

UJ 
i*; 
3 

8. april 1998 123 



■;|?i 

CO 
o 
C «*■* </) 

iš" I 
w C 

■g g 
■s. 
03 M 
S .2 KO JQ 
cd c n E 
CO .« a: c 
OT CD 

•— 'c ko ro 

I« . N 
? N 
i > 
.« N 

!> C d) 
•*; 
> CL _ <u CD >- 

.SE, cd 
c S 
O CD 
P C 
CD .2 
<ž> .-3 
E £ 
cd .E 
d) 

"č? >o 
5 1" <U _Q 
cf 
CD .-£ 
P C P (D 

«0 

N .£! 
CD ■M 
"S 
2> 
CD 
C 
a> 

»O >C0 
CD 
N 
(D d) 

S 
TI CD O. 
TI 
O 
N £ 
.& g 

O) 

•i. O 
O) S 
m 0) ^ co 
cu > 
CD > -XI O 
2 ~ 
N CL 
cu £ •t! C 0) 

TI CD 
CL 
TI 
O 
CU 
C > 

® 32 
S? 

0 N 
CU > N 

(D 
E 
2 O. 
CD 
N 
O > 

CO 
"c 

o 
č 
N 0 
CD •N 
<U 

I 2 

2~ 
.CD .S2, 

i: D3.2 _ CD +-» CD 
O) ~ « c 
S 2 § g 
re W JE O 
K T- CM C1 

g.i 
= m k3 .2, 
3 o 
.« jg 
cnh= 
0) i: •M CD C ■t (U 

OT Q 

co 
o 
E - 
CD 
0 Ž 

1 2 CD »t 
0) c 
32 d CD 

o" > NI ro 

p :=• P ci 

CD N 
C/3 
CU 
0> 2 

i? 
§■* 
CD C 
J| 
cu .2 

v- C (0 

o 
C 
CD 
D) 
ca 

.CD 
o 

"cu 
■? 
a. CL Z 

m co oo cn 

poročevalec, št. 24 124 8. april 1998 



§ 
3 
o p 
tn O 

§ 
C>4 O 
O o 
T- O 

S 

I 
5 
c 

JŠ 
S- 
lu 
* 

p 
O) 
0 

1 
S 
* 

I 

i 

? 

S 
s? 
-J 

S 
O 

Mi 
d 

E 
(0 t_ CT) 
O *' 
C. 
(0 
D) 
a 
<u 
f CL 
<e 
o </) 
o 

Z3 
E 
ro i_ 
O) 
p 

> 
a> C 
ra 
-o o 
CL 
O C/5 
W 
0 
C > 
1 

<1) 
tz o. 
o £*3 m *c o. 
a> 

.52. 
"5" 
O 

3 
LU 
J« 
01 
E 
a > O 

co 
«3 V) 
O 
C > 

ra 
e c 
a 
o 

« j* 
U) 
O 
O 

s» i*I o 

o. a. o. o. O O O O S S £ £ 

c 
a. 

tr 
iS (O 

' i 
V. 

X) 

2 o 

I 
S 

Ul 

:o- 

o 

S • 
8 | O 5 

SIS 

1 1 
S </) 

s 

a. O 
2 

• oo C/5 O CL' co O O 
TŠ S 
5*5 2 « O. o 

8. april 1998 125 poročevalec, šf. 24 



poročevalec, št. 24 126 8. april 1998 



o 8 

8. april 1998 127 poročevalec, št. 24 



BELEŽKE 

1 <«iro 

M - 

- 

,IV/' t;1- 'U®!' ■ B- i i 
■ "> »>1«3 *• 

-h y<fi- 

• ■ w.f 
. , ' Ci 

.i iii 
• f? '0:' i 
M 

•.•.'"K! 

: a • Btp 
) 

i ■ "Cio o 
■i.'; B'J 
M .vv. 

, 

. 9V o(?yc|bq 

. 

poročevalec, št. 24 128 8. april 1998 



Poročilo o 

OBRAVNAVI MOREBITNIH NEPRAVILNOSTI 

PRI DELU ČLANA RAČUNSKEGA SODIŠČA, 

G. MARTINA JAKŠETA 

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je na svoji 11. (izredni) seji, 3. 3.1998,10. 3.1998 in 24. 3. 
1998 obravnaval gradiva o morebitnih nepravilnostih pri delu člana 
Računskega sodišča, g. Martina Jakšeta. 

Člani odbora so za razpravo prejeli naslednja gradiva: 

- dopis predsednika odbora predsedniku Računskega sodišča z 
dne 20. 2.1998 

- dopis poslanca DZ mag. Janeza Kopača predsedniku odbora z 
dne 20. 2.1998 

- dopis M. Jakšeta z dne 24. 2.1998 s prilogami 
- gradivo Računskega sodišča Republike Slovenije z dne 25. 2. 

1998 s prilogami 
- mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 2. 

3.1998 
- dopis Aerodroma Ljubljana v zvezi s proračunskimi vlaganji 

Republike Slovenije v Aerodrom Ljubljana, p.o. v letih 1993 in 
1994 z dne 2. 3. 1998 

- Informacijo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo o postopku lastninjenja podjetja Aerodrom Ljubljana 
z dne 5. 3.1998 

- dodatno gradivo Ministrstva za finance z dne 6. 3. 1998 
- podatke Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 

podjetij o reviziji lastninskega preoblikovanja podjetja Aerodrom 
Ljubljana z dne 6. 3.1998 

- dodatno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije z 
dne 6. 3.1998 

- dodatno gradivo M. Jakšeta k pojasnilom o izdaji mnenja z dne 
9.3.1998 

- dodatno mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
z dne 10. 3. 1998 

- delno poročilo odbora o obravnavi na seji 3. 3. 1998 ter na 1. 
nadaljevanju seje 10. 3. T998 (delovno gradivo - 24. 3.1998) 

- osnutek ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih sprejel odbor (24. 3. 
1998) 

V uvodu je predsednik odbora povedal razloge, zaradi katerih 
odbor obravnava predlagano točko dnevnega reda. V zadnjem 
času se je v časopisih pojavilo več člankov, ki opozarjajo, da je 
član Računskega sodišča, gospod Martin Jakše, kršil zakon o 
računskem sodišču in prisego dano ob izvolitvi pred Državnim 
zborom s tem, da je podal mnenje o naravi trajnih vlog države iz 
proračuna v Aerodrom Ljubljana v letih 1993 in 1994. Predsednik 
odbora je na te navedbe reagiral tako, da je pisno zaprosil 
predsednika Računskega sodišča za pojasnilo in dodatne 

informacije o problemu. Hkrati je član odbora, mag. Janez Kopač 
naslovil na predsednika Odbora za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ predlog, da odbor zadevo obravnava. Po prejemu 
gradiva Računskega sodišča in nekaterih drugih gradiv je bila 
sklicana seja odbora. 

Predsednik odbora je nato povedal še, da gospod Martin Jakše 
želi prisostvovati seji odbora. Ker v poslovniku Državnega zbora 
in drugih dokumentih ni jasnil navodil, ali je to možno ali ne, je 
predsednik odločitev o tem prepustil v odločanje članom odbora. 
Odbor se je soglasno odločil, da g. Jakše lahko sodeluje na seji. 

Ob začetku razprave je bilo izpostavljeno tudi vprašanje, ali je 
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ pristojen za 
tako obravnavo in kakšen naj bi bil postopek obravnave v primeru, 
da odbor ugotovi, da je prišlo do take kršitve zakona in prisege 
člana Računskega sodišča, da je potrebna njegova razrešitev. 
Na podlagi dodatno pridobljenega mnenja Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, je bilo ugotovljeno, da je odbor v 
skladu z Odlokom 'o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov 
Državnega zbora pristojen za vsebinsko razpravo o delu člana 
Računskega sodišča in za ugotovitev, ali je bil kršen zakon o 
računskem sodišču in prisega člana Računskega sodišča ali ne. 
Po poslovniku Državnega zbora in že navedenem odloku o 
delovnih telesih zbora pa je Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve pristojna za izvedbo nadaljnjega postopka 
v primeru ugotovljenih razlogov za razrešitev člana Računskega 
sodišča (obravnava na Komisiji za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve in priprava predloga za obravnavo na 
seji Državnega zbora). 

Osnovno vprašanje v razpravi je bilo, ali je član Računskega 
sodišča Republike Slovenije (RS RS) kršil zakon o računskem 
sodišču in prisego dano ob izvolitvi s tem, da je svetoval 
Aerodromu Ljubljana, d.d. glede značaja sredstev, ki jih je v letu 
1993 in 1994 v letališko infrastrukturo iz proračuna vložila država 
in o čemer sta bili sklenjeni posebni pogodbi med Ministrstvom za 
promet in zveze in Aerodromom Ljubljana. 

Zakon o računskem sodišču v peti alinei prvega odstavka 21. 
člena določa kot eno od nalog RS RS tudi "svetovanje javni upravi". 
Vendar je ta naloga v zakonu in drugih predpisih premalo 
razdelana, da bi lahko točno vedeli, kaj to pomeni. Zato si je odbor 
v razpravi o tem vprašanju pomagal predvsem z mnenji 
Računskega sodišča in Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 
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Računsko sodišče v svojem mnenju in pojasnitvi prakse, ki jo 
pri svetovanju uporablja, zagovarja stališče, da je možno 
svetovanje izvajati predvsem na podlagi revizijskih izkušenj. Zato 
daje priporočila in nasvete predvsem v postopkih revidiranja (na 
koncu poročila o nadzoru ali reviziji napiše še priporočila pregledani 
osebi), delno pa tudi na druge načine (v letnih poročilih RS RS, v 
tematskih oziroma sumarnih poročilih, v svetovanju strankam, 
kam naj se obrnejo glede rešitve posameznega problema, s 
sodelovanjem na seminarjih - zlasti za nadzorne odbore občin). 
RS RS se pri svojem delu ravna po zakonu, poslovniku, internih 
navodilih in standardih mednarodnih organizacij INTOSAI in IFAC. 

Računsko sodišče meni tudi, da svetovanja ne more opravljati 
posamezen član RS RS samostojno in neodvisno od Računskega 
sodišča kot celote. 

Eno od načel dela revizijskih ustanov kot je RS RS je tbdi previdnost 
pri svetovanju, zlasti pa velja pravilo, da se v spornih zadevah 
(na primer v sporih med pogodbenimi strankami) ne opredeljujejo 
za eno od strani temveč dajo nevtralno mnenje. 

Računsko sodišče tudi meni, da glede na status Aerodroma 
Ljubljana, ki je pravna oseba zasebnega prava, ne bi bilo možno 
svetovati tej osebi direktno ampak šele v primeru, da bi pri njih 
opravili nadzor nad porabo proračunskih sredstev. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve (Sekretariat) 
smatra, da določbe 21. člena zakona o računskem sodišču o 
svetovanju javni upravi ni možno upoštevati ločeno od določil 19. 
člena, ki govori o tem, katere pravne osebe lahko RS RS 
pregleduje. Tu je tudi določilo, da lahko opravlja nadzor nad 
poslovanjem oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz 
proračunov ali drugih virov javnih financ. To pomeni, da lahko RS 
RS pregleduje vse te pravne osebe in jim v zvezi s porabo sredstev 
javnih financ tudi svetuje. Po mnenju Sekretariata torej ni možno 
kategorično trditi, da RS RS - glede na specifičnost dejavnosti in 
zakonsko neurejenost statusa infrastrukture in režima javne 
službe - ne more podati neobvezujočega mnenja o naravi 
proračunskih sredstev Aerodromu Ljubljana, d.d. 

V svojem mnenju Sekretariat opozarja tudi na namen, ki ga je 
pripravljalec zakona izkazal, ko je v obrazložitvi zakona (pred 
prvo obravnavo na Državnem zboru) napisal, da je svetovanje 
javni upravi širše in da naj bi bila dana tudi možnost predhodnega 
svetovanja javni upravi pred posameznimi odločitvami glede 
sredstev - z namenom čimbolj racionalne in zakonite porabe 
proračunskih in drugih javnih sredstev. Po mnenju Sekretariata 
zato ni slučaj, da je med nalogami računskega sodišča v posebni 
alinei 21. člena zakona napisano tudi "svetovanje javni upravi". 

V zvezi z vprašanjem statusa Aerodroma Sekretariat meni, da 
pri letališču gre v vsakem primeru za infrastrukturni objekt, ki je 
po zakonu o gospodarskih javnih službah postal last države in je 
zato vanj tudi vložila proračunska sredstva. Sekretariat tudi meni, 
da bo potrebno s sprejemom področnega zakona o letalskem 
prometu opravljanje dela storitev, ki jih sedaj opravlja Aerodrom 
Ljubljana, predvideti v režimu javne službe. 

Glede vprašanja, ali je član RS RS Martin Jakše s tem, da je kot 
delničar Aerodroma Ljubljana s svojo morebitno pristranostjo kršil 
prisego dano pred Državnim zborom ob izvolitvi v delu, ki govori, 
da bo svoje delo opravljal pošteno, vestno in nepristransko, so 
bila mnenja RS RS, Sekretariata in članov odbora dokaj poenotena, 
vendar še vedno ne povsem. 

Računsko sodišče meni, da dejstvo, da je delničar Aerodroma, 

Martina Jakšeta diskvalificira za dajanje mnenj o poslovanju te 
pravne osebe. Pri tem višina lastniškega deleža po njihovem 
mnenju ni pomembna, saj je za člana RS RS bistveno, da ne 
obstoja nikakršen razumen dvom o njegovi nepristranosti. 

Sekretariat ugotavlja, da se v tem primeru pri istem subjektu 
srečujeta nasprotujoča si interesa na strani člana RS RS - saj je 
ta v funkciji najvišjega organa nadzora državnih računov, 
državnega proračuna in celotne javne porabe, hkrati pa se na 
njegovi strani (kot delničarja) predpostavlja tudi osebni ekonomski 
interes. Sekretariat sicer ugotavlja, da je bilo mnenje, ki ga je g. 
Jakše podal, nepristransko, vseeno pa meni, da bi se moral v 
takih primerih - glede na vlogo, ki jo član RS RS ima - izogniti 
vsakemu ravnanju, ki bi lahko vzpodbudilo dvom o njegovi 
nepristranosti. 

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na dejstvo, da je g. Jakše kot 
uslužbenec Ministrstva za finance v letih 1993 in 1994 dajal 
soglasja k pogodbam, s katerimi je Aerodrom črpal sredstva iz 
proračuna in po mnenju nekaterih članov odbora tudi zaradi tega 
ne bi smel dajati mnenja o naravi teh sredstev. Po drugi strani pa 
je bilo opozorjeno, da je šlo za izvedbene pogodbe, s katerimi je 
Aerodrom s proračunskimi sredstvi plačeval račune izvajalcem, 
medtem ko je bila osnovna pogodba sklenjena na podlagi postavk 
v proračunu in na podlagi zakona o izvrševanju proračuna. 

Člani odbora so v razpravi postavljali tudi vprašanja, na kakšen 
način namerava RS RS v bodoče opravljati svetovanje javni upravi 
(če to nalogo sploh še namerava opravljati). Predsednik RS RS je 
pojasnil, da so predvsem revizijska ustanova, ki se ne želi 
spremeniti v svetovalno; bodo pa še naprej svetovali v okviru 
nadzorov in tudi širše v skladu z dosedanjo prakso. 

Skozi razpravo je bila ves čas prisotna nejasnost in nenatančnost 
zakona o računskem sodišču, poslovnika RS RS in drugih 
dokumentov, na podlagi katerih deluje RS RS. Zaradi tega tudi 
prihaja večkrat do različnih tolmačenj, ugibanj in potreb po 
razjasnitvi posameznih določil. Zato se je odbor v razpravi ponovno 
zavzel za to, da Računsko sodišče čimprej pripravi teze za 
predlog sprememb in dopolnitev zakona o računskem sodišču, 
svojega poslovnika in drugih internih aktov, ki urejajo delo te 
ustanove. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ je po seznanitvi z vsemi razpoložljivimi 
gradivi ter na podlagi razprave na seji odbora sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE: 

1. Odbor ugotavlja, da iz sklepov, ki jih je ob obravnavi 
ravnanja g. Martina Jakšeta sprejel veliki senat 
Računskega sodišča Republike Slovenije izhaja: 

a) da Martin Jakše mnenja o trajnih vlogah Republike 
Slovenije v Aerodrom Ljubljana ni podal v okviru nadzora 
ampak na podlagi zaprosila, ki mu ga je poslal 
predsednik uprave družbe 

b) da |e iz zaprosila predsednika uprave družbe Aerodrom 
Ljubljana razvidno, da gre v primeru, o katerem naj bi g. 
Jakše podal mnenje, za spor med dvema pogodbenima 
strankama, kar pa ni svetovanje, kakršno naj bi opravljalo 
računsko sodišče 

c) da je Martin Jakše podal mnenje, za katero ni bil pristojen 
in za katero ni pravne podlage v 21. (niti v nobenem 
drugem) členu zakona o računskem sodišču, niti v 
mednarodnih revizijskih standardih 
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d) da okoliščina, da je M. Jakše delničar družbe Aerodrom 
Ljubljana, le-tega diskvalificira za dajanje nevtralnega 
mnenja o poslovanju družbe; pri tem je nepomembno, 
kolikšen je njegov lastninski delež, saj je za člana 
računskega sodišča bistveno, da ne obstaja nikakršen 
dvom o njegovi nepristranosti. 

ir. , : il 
2. Odbor ugotavlja, da iz mnenja Sekretariata za zakono- 

dajo in pravne zadeve izhaja: 
' F 

a) da v zakonu o računskem sodišču ni dovolj konkretno 
določeno, kaj pomeni "svetovanje javni upravi" kot 
naloga računskega sodišča navedena v 21. členu zakona 

b) da računsko sodišče v skladu z 19. členom zakona o 
računskem sodišču lahko nadzira in revidira tudi osebe 
zasebnega prava, v katere so vložena proračunska in 
druga javna sredstva 

c) da je opravljanje letališke dejavnosti v interesu države, 
ne glede na to, v kakšni organizacijski obliki se izvaja in 
da je - ob zakonsko neurejenih vprašanjih storitev, ki se 
bodo izvajale v pogojih javne službe - vsaj smiselno 
mogoče razumeti vsaj del storitev Aerodroma Ljubljana 
kot javno službo 

d) da glede na navedeno v točkah a, b in c neobvezujoče 
mnenje, ki ga je o trajnih vlogah države v Aerodromu 
Ljubljana podal član Računskega sodišča g. M. Jakše 
pomembneje ne odstopa od okvira pooblastila, ki ga 
daje sicer skopa zakonska določba 

e) da ni mogoče mimo dejstva, da je g. M. Jakše podal 
mnenje o naravi proračunskih sredstev vloženih v 
Aerodrom Ljubljana, v katerem je tudi sam delničar, s 
čimer se pri istem subjektu srečata nasprotujoča si 
interesa na strani člana računskega sodišča - saj je ta na 
eni strani član najvišjega nadzornega organa, na drugi 
strani pa bi bilo moč predpostavljati njegov osebni 
interes pri poslovanju družbe, o kateri podaja mnenje 

f) da podanemu mnenju ni mogoče očitati pristranosti, 
vseeno pa bi bilo bolje, da bi se član računskega sodišča 
- glede na vlogo, ki jo ta organ ima - izognil vsakemu 
ravnanju, ki bi lahko vzpodbudilo dvom o njegovi 
nepristranosti 

3. Odbor ugotavlja, da član Računskega sodišča Republike 
Slovenije, g. Martin Jakše s tem, da je (na njeno 
zaprosilo) izven postopka revidiranja in samostojno brez 
vednosti ostalih članov Računskega sodišča v imenu 
Računskega sodišča Republike Slovenije svetoval pravni 
osebi zasebnega prava - sicer v večinski lasti Republike 
Slovenije - v sporu med dvema pogodbenima strankama 
glede narave proračunskih sredstev, ni ravnal v skladu s 
peto alineo prvega odstavka 21. člena zakona o 
računskem sodišču in prakso dela Računskega sodišča 
Republike Slovenije ter INTOSAI standardi. 

4. Odbor ugotavlja, da g. Martin Jakše s tem, da je v imenu 
Računskega sodišča svetoval delniški družbi, v kateri je 
tudi sam delničar, ni deloval vestno in je ustvaril dvom v 
svojo nepristranost in s tem kršil prisego, dano pred 
Državnim zborom Republike Slovenije ob izvolitvi za 
člana Računskega sodišča. 

5. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ 
ugotavlja, da so nastopili razlogi za predčasno razrešitev 
člana Računskega sodišča (peta alinea prvega odstavka 
13. člena zakona o računskem sodišču) in predlaga 
Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, da izvede postopek in predlaga Državnemu 
zboru predčasno razrešitev g. Martina Jakšeta v skladu 
z drugim odstavkom 13. člena zakona o računskem 
sodišču. 

6. Odbor priporoča predsedniku Računskega sodišča 
Republike Slovenije, da (v skladu z že sprejetim 
priporočilom Državnega zbora) čimprej pripravi teze za 
predlog sprememb in dopolnitev zakona o računskem 
sodišču. 

Svetovalec DZ Predsednik odbora 

mag. Jože KONČAN, l.r. Feri HORVAT, l.r. 
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