Vključevanje NVO v pripravo Nacionalnega programa
varstva okolja
Delovno srečanje Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter nevladnih organizacij,
torek, 23. december 2003

POROČILO
Pripravila: Vida Ogorelec Wagner, Modra d.o.o.

Namen srečanja:
-

seznanitev s predlogom strukture NPVO, procesom njegove priprave in
možnostmi za sodelovanje nevladnih organizacij;

-

pridobivanje komentarjev NVO na predlagano strukturo in predlog procesa ter
izražanje interesa za sodelovanje.

Program srečanja:
13.00

Pozdravni nagovor, Milena Janežič, MOPE

13.15

Program in način dela, Vida Ogorelec Wagner, Modra d.o.o.

13.20

Predstavitev strukture in formalnih okvirjev Nacionalnega programa
varstva okolja, Inga Turk, MOPE

13.45

Predstavitev predloga procesa priprave NPVO in sodelovanja NVO,
Inga Turk in Vida Ogorelec Wagner

13.55

Obravnava strukture, interesa NVO za sodelovanje in prenosa javnih
funkcij na NVO in predloga procesa priprave NPVO, moderirana
diskusija

15.40

Zaključek

ZAPIS REZULTATOV

a. Predstavitev strukture in formalnih okvirjev NPVO
(priloga: gradivo za srečanje)
Predlog vsebine NPVO
1. UVOD
2. NAČELA IN STRATEŠKE USMERITVE
3. STANJE OKOLJA
4. CILJI IN PROGRAMI UKREPOV
- KLIMATSKE SPREMEMBE
- NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
- KAKOVOST ŽIVLJENJA (OKOLJE IN ZDRAVJE)
- ODPADKI, RABA NARAVNIH VIROV IN INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE
5. JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
6. MEDNARODNE AKTIVNOSTI
7. IZOBRAŽEVANJE, OBVEŠČANJE IN SODELOVANJE JAVNOSTI
- okoljska vzgoja
- dostop do informacij
- NVO (Partnerstvo za okolje)
- potrošniki (spreminjanje vzorcev potrošnje)
8. FINANCIRANJE
9. SPREMLJANJE IZVAJANJA
Formalne podlage:
- 35. člen novele ZVO
- EU podlaga (Sklep 1600/2002/EC)
http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm

b. Predstavitev predloga procesa priprave NPVO in sodelovanja NVO
Predstavljen je bil naslednji predlog procesa priprave dokumenta in sodelovanja
javnosti:
DEC '03

-

predlog strukture NPVO

-

delovno srečanje z NVO (23. 12. 2003)

-

zbiranje pripomb na strukturo (do 15. 1. 2004)

-

izhodišča in formalni okvirji NPVO

-

cilji in indikatorji za poglavja 4. in 7.

-

javne predstavitve po sklopih in obravnava

-

zbiranje pripomb na izhodišča, cilje in indikatorje (februar 2004)

MAR '04

-

osnutek NPVO

APR '04

-

javna predstavitev osnutka NPVO

-

medresorsko usklajevanje

-

zbiranje pripomb na osnutek (april 2004)

MAJ '04

-

sprejem Predloga NPVO na Vladi RS

JUN '04

-

začetek parlamentarne procedure sprejema NPVO

-

javne obravnave v okviru Globe, Odbora za infrastrukturo in
okolje in Sveta za varstvo okolja

JAN '04

Grafični prikaz procesa
Glede na dogovor, da bi priprava nacionalnega programa varstva okolja lahko
potekala kot model dobre prakse sodelovanja javnosti pri odločanju (sprejet na
3. okoljskem forumu), so predlagani na slednji elementi procesa:
1. PROCESNI NAČRT
Januarja bo javno objavljen načrt priprave NPVO in sodelovanja javnosti,
ki bo vseboval terminske roke faz priprave, oblike in cilje sodelovanja v
različnih fazah. Predhodno bo opravljeno posvetovanje o predlogu
procesa z nevladnimi organizacijami. Proces bo objavljen na spletni
strani in sproti ažuriran z novimi vsebinami.
2. IZHODIŠČA IN FORMALNI OKVIRJI
Januarja bodo javno predstavljena izhodišča in formalni okvirji za
pripravo NPVO. Te predstavitve bodo tako v funkciji pojasnjevanja
zamejitev vsebin kot tudi izobraževanja in ozaveščanja zainteresiranih
javnosti.
3. PRIPOMBE IN OBRAVNAVE
Vse zainteresirane stranke bodo imele pravico podaje pripomb in
sodelovanja v vseh relevantnih delih procesa. Vse prispele pripombe
bodo proučene, javno objavljene (spletna stran ministrstva), nanje bodo
pripravljeni odgovori. Celoviti zapisniki vseh javnih obravnav v procesu
bodo javno objavljeni.
4. NEODVISNO MODERIRANJE
Zagotovoljeno bo moderiranje procesa s strani usposobljenih neodvisnih
profesionalcev.
5. VREDNOTENJE
Ob zaključku vladne procedure bo proces predmet vrednotenja, ki bo
vsebovalo presoje udeležencev procesa iz vseh sektorjev.

c. Povzetek pripomb in dogovorov v diskusiji
Dogovori:
ZAPIS:
-

5. januarja 2004 pošlje MOPE zapis srečanja udeležencem (in tistim, ki so se
opravičili);

STROKOVNO SODELOVANJE:
-

5. januarja 2004 hkrati z zapisom MOPE pošlje podrobnejšo strukturo (shemo)
NPVO z vabilom k strokovnemu sodelovanju pri pripravi dokumenta (delo bo na
osnovi avtorskih pogodb);

-

rok za izraz interesa po poglavjih (in ožjih sklopih): 15. januar 2004;

STRUKTURA NPVO:
-

rok za pošiljanje amandmajskih predlogov za strukturo dokumenta: 15. januar
2004, na e-naslov: inga.turk@gov.si;

PRENOS JAVNIH FUNKCIJ:
-

z namenom "samoorganizacije" za pripravo analize možnosti za prenos javnih
funkcij na NVO (spremljajoči sklep ob sprejetju Strategije Vlade RS za
sodelovanje z NVO) bo organiziran sestanek za predstavnike NVO, in sicer 19.
januarja 2004 ob 14. uri v prostorih MOPE, Dunajska 48 (kletna sejna soba).
Za prostor poskrbi MOPE, ostalo je stvar organizacije NVO.

Diskusija:
STRUKTURA in VSEBINA
-

Vprašanje odnosa NPVO do operativnih programov: pomislek glede povzemanja
obstoječih usmeritev iz že sprejetih operativnih programov oz. kje je polje
svobode vplivanja na odločanje;

-

kaj se obdeluje? 3 skupine inputov: evalvacija, priprava novega, strategija;

-

Tri ravni dokumentov varstva okolja:
- strateški dokumenti (definicija problema in ciljev),
- podzakonski akti,
- operativni programi (pravila igre za doseganje ciljev);

-

kako novi NPVO – po letu 2008?

-

Kakšen bo odnos Slovenije do EU politik? Ali bo to tudi predmet NPVO?

OBSEG in IZHODIŠČA
-

Ali bo novi NPVO (2004-2008) "sanacijski program" 1. NPVO?

-

Ali je bila pripravljena analiza realizacije NPVO?

-

Kako zagotoviti sprotno spremljalnje, prilagajanje in usklajevanje tekočih
programov?
Novi NPVO predvideva spremljanje izvajanja s pomočjo indikatorjev in vmesno
poročilo o izvajanju po 2 letih. Imel bo status zakona, spremembe bodo možne po
isti proceduri, kot za spreminjanje zakona.

PROCES:
-

vzpostavi naj se posebna spletna povezava za podporo procesa;

-

objava podrobnejšega načrta (predvidena v januarju 2004);

-

zagotoviti sledljivost pripomb.

Ljubljana, 30. december 2003

