NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA
- obrazložitev sprememb in dopolnitev po poglavjih
Celoten dokument je ažuriran glede podatkov in rokov. V zvezi s tem je prišlo tudi do delne
spremembe besedila tam, kjer so bile naloge, predvidene za izvajanje v letu 2004 že
opravljene.
V nadaljevanju so po posameznih poglavjih navedene pomembnejše dopolnitve.
1. UVOD
/

2. NAČELA IN STRATEŠKE USMERITVE
- Razvoj nove in dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje – ažurirano glede prednostnih
nalog v EU na področju okolja v letu 2005
- NOVO podpoglavje: Vključevanje varstva okolja pri načrtovanju prostorskega razvoja, ki
vključuje predstavitev nove prostorske zakonodaje in nekaterih strateških prostorskih aktov
(Politika urejanja prostora, Zakon o urejanju prostora, Strategija prostorskega razvoja
Slovenije in Prostorski red Slovenije). Dodano podpoglavje tudi na priporočila Sveta RS za
varstvo okolja iz javne razprave.
- Integracija oziroma upoštevanje okoljskih vsebin v sektorskih politikah - v zvezi s CPVO, in
dopolnitev z nalogo priprave »Okoljskih izhodišč« v 2005
- Okoljske tehnologije – dodatno je napovedan Operativni program za spodbujanje uporabe
okoljskih tehnologij v letu 2006
V okviru ostalih podpoglavij tega poglavja drugih sprememb oz. dopolnitev ni.
3. STANJE OKOLJA V SLOVENIJI
/

4. CILJI IN PROGRAMI UKREPOV
4.1 PODNEBNE SPREMEMBE
V okviru Zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je dodana nova naloga, in sicer:
- analiza ranljivosti na podnebne spremembe in prilagajanje nanje (2005)
Podpoglavje Snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča je deloma spremenjeno
zaradi že izvedenih nalog v letu 2004.
4.2 NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
Nacionalni program varstva narave
- Dodan je dolgoročni cilj STR EU in WSSD: - zmanjšanje in zaustavitev upadanja biotske
raznovrstnosti v svetovnem merilu do 2010

- Dopolnjen je ukrep Dograditev in izpopolnitev sistema preprečevanja škode in izplačevanja
odškodnin zaradi škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst v okviru Operativnega
programa ohranjanja biotske raznovrstnosti s programom upravljanja Natura 2000 z ukrepi za
zmanjševanje konfliktov zaradi preobilja razpoložljive hrane v naravi (npr. smetišča,
organska onesnaženja), določitev načinov varovanja premoženja in vrst ukrepov za
preprečevanje škode, s posebnim poudarkom na zmanjševanju konfliktov zaradi stikov
človeka z velikimi zvermi in pojavljanja kormorana.
Gensko spremenjeni organizmi
- Popravki v uvodnem delu so namenjeni predvsem lažjemu razumevanja področja, nova in
posodobljena je slika 12: Okvirni sistem biološke varnosti v RS.
- Dodan je nov cilj z nalogami v zvezi z vzpostavitvijo administrativnih postopkov za izdajo
dovoljenj (2005/06)
- Spremenil se je naslov podpoglavja »Mednarodna trgovina z GSO« v »Čezmejno gibanje
GSO«, ter v zvezi s tem dodan cilj Ureditev čezmejnega gibanja GSO, z ukrepoma
vzpostavitev administrativnih postopkov(2006) in zagotoviti dostop do informacij potrebnih
za izvajanje kontorle uvoza/izvoza (carina, inšpekcijske službe)(2006).
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA
Nacionalni program upravljanja z vodami
- V okviru poglavja I. Upravljanje z vodami se spremembe in dopolnitev teksta nanaša na
prve načrte upravljanja z vodami – podrobneje so navedene vse glavne vsebine za njihovo
izvedbo. Poglavje »podrobnejših načrtov«, ki je bilo predlagano kot podpora prioritetnim
državnim projektom, kot so vodooskrba Pomurja in obalnih območij, ter poplavni varnosti na
porečju Drave in Save, je umaknjeno. Zaradi časovnega zamika pri sprejemanju Nacionalnega
programa so vsebine predlaganih podrobnejših načrtov že vsebovane v strokovnih podlagah v
okviru priprav na izvedbo ukrepov.
- V okviru poglavja II. Varstvo voda se spremembe nanašajo na črtanje že izvedenih nalog,
predvidenih za leto 2004 iz seznama ukrepov (na področju vodovarstvenih območij, določanja
kopalnih voda, ciprinidnih in salmonidnih voda in voda pomembnih za življenje in rast
lupinarjev).
- V okviru poglavja IV: Urejanje voda je namesto programa zmanjševanja škodljivega
delovanja voda predvidena priprava Načrta upravljanja. V zvezi s tem so bile potrebne tudi
spremembe teksta. Izpuščeno je tudi poglavje, ki predvideva pripravo načrta upravljanja za
plazove. Razlog zato je ponovna ocena že pripravljenih programov izvajanja, ki predstavljajo
zadostno podlago za izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja na najbolj ogroženih območjih v
obdobju tega nacionalnega programa.
Zrak
- Spremembe se nanašajo na lažje razumevanje besedila, zamenjana je slika merilnih mest za
onesnaženost zraka v Sloveniji.

Okolje v urbanih območjih
- Spremembe uvodnega dela se nanašajo na napredek pri oblikovanju strategije v EU ter
ažuriranje besedila v zvezi s tem.
- Cilj ostaja nespremenjen, ukrepi pa se spremenijo v skladu z dogovorom in obravnavo
besedila v okviru Skupnosti občin Slovenije. Nanašajo se na predstavitve priprav strategije o
urbanem okolju, dejavno spremljanje in prispevanje k končnemu oblikovanju strategije, tudi z
ustanovitvijo delovne skupine (2005), na pripravo Navodil občinam za pripravo programov
varstva okolja s kazalci (2005-2006) in postavitev pilotnega projekta v mestni občini (20052006).
4.4 ODPADKI IN INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE
Odpadki
- Operativni program ravnanja z nevarnimi odpadki – izbris nekaterih % iz ciljev za
zmanjšanje nastalih nevarnih odpadkov
- Delna sprememba besedila v delu ki se nanaša na ravnanje z gradbenimi odpadki v zvezi z
spodbujanjem trajnostne proizvodnje in potrošnje glede nekovinskih mineralnih surovin za
potrebe gradbeništva (kamenih agregatov) ob istočasnem povečanju porabe gradbenih
materialov iz predelave gradbenih odpadkov, zmanjšuje njihovo porabo, in sicer s sedanjih
okrog 7,5 do 8 ton/prebivalca na okrog 5 do 5,5 ton/prebivalca.
5. POMEMBNI AKTERJI VARSTVA OKOLJA
5.2 Izvajalci javnih služb varstva okolja
- Dopolnitev poglavja v zvezi z sofinanciranjem države ob izgradnji komunalne infrastrukture
obveznih lokalnih javnih služb in priprava letnih državnih načrtov v zvezi s tem.
5.4 Gospodarstvo
- Dopolnitev besedila z vlogo in nalogami Obrtne zbornice Slovenije na področju varstva
okolja.
6. MEDNARODNE AKTIVNOSTI
- Dopolnitev z navedbo aktivnosti RS v okviru Konvencije Združenih narodov o
dezertifikaciji (oz. degradaciji tal) in v okviru Alpske konvencije in njenih protokolov.
7. KOMUNICIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Dopolnitev z navedbo ukrepov v poglavju 7.1 Obveščanje in dostop do informacij
8. FINANCIRANJE
- Ažuriranje podatkov finančnih učinkov okoljskih dajatev

