NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA
2. osnutek dispozicije
1. UVOD
Formalne podlage:
- SLO: novela Zakona o varstvu okolja
- EU: Sklep 1600/2002/EC Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem
okoljskem akcijskem programu Skupnosti (Decision No 1600/2002/EC of the European
Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community
Environment Action Programme)
Namen in izhodišče:
- določa ključne okoljske cilje in prednostne naloge na področju varstva okolja, ki temeljijo
na oceni stanja okolja in prevladujočih trendov
- je izhodišče za okoljsko razsežnost strategije razvoja Slovenije in določa prednostne
naloge na področju okolja za to strategijo
2. NAČELA IN STRATEŠKE USMERITVE
V okviru poglavja bodo opredeljena osnovna načela in strateške usmeritve na področju
varstva okolja ter instrumenti za dosego ciljev NPVO:
-

razvoj nove in dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje;

-

prekinitev povezave med pritiski na okolje in gospodarsko rastjo (decoupling) z
integracijo ukrepov na področju rabe naravnih virov, recikliranja in preprečevanja
nastajanja odpadkov in integralne politike proizvodov;

-

integracija oziroma upoštevanje okoljskih vsebin v sektorskih politikah (instrument
celovite presoje vplivov na okolje v postopku priprave plana, programa ali načrta)

-

okoljske tehnologije s cilji:
- vpeljava okolju prijaznih tehnologij za zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov;
- znižanje stroškov varstva okolja oz. z istimi stroški dosegati manjše negativne
vplive na okolje in
- v prvi fazi obravnavati okoljske probleme s področij podnebnih sprememb,
trajnostne proizvodnje in potrošnje ter varstva tal.

-

trajnostna proizvodnja & potrošnja (IPP, Eco-Label in EMAS) s cilji:
- vzpodbujanje proizvodnje okolju bolj prijaznih proizvodov
- spodbujanje primernejšega ravnanja podjetij z okoljem in obveščanje javnosti o
vplivih njihovih dejavnosti na okolje

-

ekonomski instrumenti (okoljske dajatve za onesnaževanje okolja in za rabo naravnih
dobrin, vpeljava trgovanja s pravicami do emisij, spodbude za skupna vlaganja v projekte
zmanjševanja obremenjevanja okolja itd.)

-

dvig okoljske ozaveščenosti in dialog z vsemi deležniki in sodelovanje javnosti,
izboljšanje in dograjevanje podatkovnih baz o stanju in spremembah v okolju.

3. STANJE OKOLJA V SLOVENIJI
-

skrajšani povzetek PSO z izpostavljenimi problemi in negativnimi trendi

4. CILJI IN PROGRAMI UKREPOV PO PREDNOSTNIH PODROČJIH
V poglavju bodo določeni cilji za posamezna področja ter ukrepi (investicijski,
institucionalni, izobraževalni) za dosego zastavljenih ciljev. Ocenjeni bodo stroški za
izvajanje ukrepov, ter način spremljanja izvajanja (obveznosti poročanja, indikatorji).
Štiri osnovna prednostna področja so prevzeta iz 6. Okoljskega akcijskega programa
Evropske skupnosti, znotraj katerih so prednostni programi in ukrepi določeni glede na
slovenske razmere.
* tabela s cilji

5. JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
- glavne usmeritve na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, še posebej glede na
spremembe v okviru novele ZVO
6. MEDNARODNE AKTIVNOSTI
- ukrepi v okviru obveznosti ratificiranih mednarodnih pogodb in programov EU
7. KOMUNICIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE
- obveščanje,
- dostop do informacij,
- ozaveščanje,
- sodelovanje javnosti pri odločanju ter
- vzgoja in izobraževanje
in
- potrošniki (Okvirni 10-letni program spodbujanja trajnostne proizvodnje in potrošnje)
8. FINANCIRANJE
- sredstva in viri sredstev za izvajanje programa
9. SPREMLJANJE IZVAJANJA

- poročilo o izvajanju programa (na polovici veljavnosti programa)
- nabor indikatorjev po področjih za spremljanje izvajanja programa in ocene uspešnosti

