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POVZETEK

Okoljska vprašanja so dandanes ena ključnih tem razprav tako na lokalnem,
drţavnem in tudi širše, na globalnem nivoju. Na nacionalni ravni opravlja strokovne,
analitične in regulatorne oziroma upravne naloge Agencija Republike Slovenije za
okolje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Slovenija je skrb za okolje
umestila ţe v samo ustavo, katere določbo podrobnejše ureja Zakon o varstvu okolja.
Ustava Republike Slovenije v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi
skladni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi
pogodbami. Ključni program na področju varstva okolja je Nacionalni program
varstva okolja, na lokalnem nivoju pa se pripravi Program varstva okolja občine, ki je
po strukturi vsebinsko enak Nacionalnemu programu varstva okolja, le da so vsebine
posameznih področij vezane na občinske pristojnosti in prostor. Meritve v Mestni
občini Nova Gorica so pokazale, da je ključni problem mesta visoka koncentracija
ozona. Krivca občina vidi v čezmejnem onesnaţevanju, zato je izjemnega pomena,
je vzpostavljeno učinkovito sodelovanje med drţavama. V izdelavi je kataster
onesnaţevalcev, ki pa bo predvideno končan konec leta 2009. Le-ta bo glavni
pokazatelj, ki bo določal smernice ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje
onesnaţevanja zraka. To seveda ne pomeni, da občina do tedaj ne bo in ni storila
nič. Veliko je storjenega na področju obveščanja in osveščanja občanov, javnega
potniškega prometa in infrastrukturi.
Ključne besede: okoljska vprašanja, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Ministrstvo za okolje in prostor, Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva
okolja, Program varstva okolja občine, čezmejno onesnaţevanje, ukrepi za
zmanjšanje onesnaţenosti zraka.
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SINTESI
Le domande che riguardano il ambiente, sono dei thema chiave in tutti i summit locali
e internazionali. La agenzia per il ambiente, che e un organo sottomesso all minister
oper il ambiente, svolge tutti i compiti analitici e regulatorii. Tutte le direzioni della
tutela dell ambiente sono state inserite nella Costituzione della Republica Slovena,
regulate dalla legge che tutela il ambiente. La legge per la tutela del ambiente (atto
8) premette che tutte le leggi devono essere in sintonia con le leggi e gli standard
internazionali. Il programma di base che tutela il ambiente e il programma nazionale
della tutela per il ambiente, invece per il programma locale si tiene atto delle
specifiche di ciascun comune o zona apparte. Le misurazioni nella citta di Nova
Gorica hanno fatto vedere che il problema principale e l'alta concentrazione di
ozzono. Il comune punta il dito oltre confine (sull Italia), pecio e basilare che i due
stati collaborino peri l risolvimento dell problema. Per il 2009 si sta preparanda un
catastero degli inquinatori principali. Sulla base di questo catastero, si prenderanno
ulteriori precauzioni per diminuire il inquinamento dell aria. Ma questo non vuole dire
che nell fratemppo il comune non fara niente, tanto e stato gia fatto in termini di
informazione dei cittadini, transporti publici e l'infrastruttura.
Parole chiave: domande ambientali, Agenzia della Republica Slovenia per il
ambiente, Minister oper lo spazio e il ambiente, Legge per la difesa dell ambiente,
Programma nazionale per la tutela dell ambiente, Programma comunale per la tutela
ambiente, inquinamento oltre confine, precausioni per il inquinamento dell aria.
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UVOD

Zavest o pomembnosti čistega in zdravega okolja se je v sodobnem času začela
pojavljati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Svarilna opozorila so se sicer
začela pojavljati ţe prej, vendar jih drţave in ljudje niso jemali resno. Organizacija
zdruţenih narodov je leta 1972 v Stockholmu organizirala prvi veliki mednarodni
sestanek, na katerem so se lotili te teme. Prišli so do zaključka, da bo takšno
nadaljevanje z onesnaţevanjem in brezbriţnostjo človeka do okolja privedlo do
resnih ekoloških kriz.
Tako je pojem ekologije prestopil meje bioloških znanosti in postaja vedno bolj
prisoten v naši dobi. Drţave po vsem svetu se vedno bolj zavedajo, da je varstvo in
ohranitev človekovega okolja pomemben element razvoja, ki ima za cilj izboljševanje
kvalitete ţivljenja. To je razvidno tudi iz vse večjega števila pravnih norm, ki urejajo to
področje. Pomembna je zavest, da narava in okolje nista le orodje za povečevanje
materialnega ugodja, ampak tudi izhodišče oziroma okvir človekovih odnosov z
naravo.
Z varstvom okolja ţelimo označiti človekovo delovanje, ki ni usmerjeno samo v
ohranjanje, ampak tudi v izboljševanje ţivljenjskega okolja. Na varstvo okolja
moramo gledati kot na kompleks ukrepov za zagotovitev zdravih človeških razmerij in
za varstvo narave pred pretiranimi posegi in izkoriščanjem človeka, ki z lastno
objestnostjo in ţeljo po stalnem tehnološkem napredku ovira biološko ravnovesje.
Republika Slovenija se zaveda pomembnosti okoljskih teţav, zato je skrb za okolje
izrazila ţe v sami ustavi. Z ustavo, kot najvišjim pravnim aktom, Slovenija zagotavlja
in ureja pravico do zdravega ţivljenjskega okolja. Pojavi pa se vprašanje, kaj je
zdravo ţivljenjsko okolje oziroma kaj to pomeni. Zakon o varstvu okolja podrobnejše
ureja ustavno določbo in pravi, da je okolje tisti del narave, kamor seţe ali bi lahko
segal vpliv človekovega delovanja. Dotakniti se takšnega vprašanja v sami ustavi je
redkost. Takšna določba ne pomeni, da je dolţnost drţave vsakemu zagotoviti
zdravo ţivljenjsko okolje, kar bi pomenilo izključiti vse rizike, ki izvirajo iz človekovih
odnosov z naravo.
Obveznost drţave je zagotoviti in vzdrţevati minimalne ekološke standarde, ki jih je
potrebno tudi razvijati in prilagajati nastalim situacijam. Zakon o varstvu okolja, ki
podrobnejše ureja ustavno pravico do zdravega ţivljenjskega okolja, je bil sprejet leta
1993 in večkrat spremenjen ter dopolnjen. Zadnja verzija zakona vključuje Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta. Zakon o varstvu okolja ščiti okolje pred
obremenjevanjem in ureja problematiko kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj, določa
temeljna načela in ukrepe varstva okolja, načine in pogoje spremljanja stanja okolja
ter informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente, javne sluţbe in druga z
varstvom okolja povezana vprašanja.
Ne gre pa zanemariti dejstva, da mora biti okoljski pravni sistem Slovenije, kot
polnopravne članice Evropske unije, v skladu z njeno zakonodajo. Poleg tega Ustava
Republike Slovenije v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi skladni
s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami.
Zato mora normativna ureditev varstva okolja izhajati iz mednarodnih pogodb, ki
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zavezujejo (tudi) Slovenijo. Mednarodne norme so vsebovane v konvencijah,
protokolih, sporazumih in drugih listinah. Izrednega pomena pri okoljskih vprašanjih
je Kjotski protokol. Kjotski protokol je mednarodni sporazum, ki skuša zmanjšati
emisije ogljikovega dioksida in petih ostalih toplogrednih plinov. Sprejelo ga je 141
drţav sveta, da bi zaustavile segrevanje ozračja.
Zakonska osnova je temelj pri pripravi programa za varstvo okolja tako na nacionalni
kot tudi na lokalni ravni, s katerim se konkretno ureja problematiko na danem
območju. Nacionalni program varstva okolja vsebuje povzetek poročila o stanju
okolja, cilje in ukrepe za njihovo uresničitev, prednostne naloge, usmeritve, oceno
potrebnih sredstev za izvedbo programa, obveznosti iz ratificiranih mednarodnih
pogodb, strategij in programov Evropske unije ter nacionalni program varstva
narave. Program varstva okolja občine je v harmoniji z nacionalnim programom, kar
pomeni, da je po strukturi vsebina enaka nacionalnemu programu varstva okolja,
vsebine posameznih področij pa so vezane na občinske pristojnosti in prostor.
Okoljska izhodišča vsebujejo cilje preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja
okolja in okvire za programiranje, planiranje in načrtovanje posegov v okolje, da se
glede na obstoječo stopnjo obremenitve okolja ali občutljivosti okolja za posamezno
vrsto posegov prepreči, omeji ali zmanjša obremenjevanje okolja. Teoretsko lahko
delimo strukturo okoljskih izhodišč na štiri dele: opis stanja, cilje, predpise ter
dodatne ukrepe. Kot sinonim za okoljska izhodišča se uporablja tudi pojem okoljski
načrt.
Izjemnega pomena je celovita presoja vplivov na okolje, katerega namen je ugotoviti
in oceniti vplive na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ki predstavlja umeščanje
dejavnosti v prostor. Izvedba plana ima lahko pomembne vplive na okolje, zato je
presoja vplivov na okolje smotrna in nadvse pomembna.
V diplomski nalogi sem se opirala na konkreten primer – občino Nova Gorica.
Predstavljeno je stanje kakovosti zraka na navedenem območju ter ukrepi, katerih se
občina posluţuje in njena uspešnost pri zagotavljanju, z ustavo določenega,
zdravega ţivljenjskega okolja.
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2

PRAVNA UREDITEV VARSTVA OKOLJA

2.1

MEDNARODNI OKVIRI

Ustava Republike Slovenije v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi
skladni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi
pogodbami. Zato mora normativna ureditev varstva okolja izhajati iz mednarodnih
pogodb, ki zavezujejo (tudi) Slovenijo.
Mednarodne norme so vsebovane v konvencijah, protokolih, sporazumih in drugih
oblikah listin. Republika Slovenija je tudi članica Organizacije zdruţenih narodov in
članica Sveta Evrope. Pri pripravi in sprejemanju zakonodaje in predpisov je bilo
nujno upoštevati normativno ureditev teh institucij. Okoljska zakonodaja Republike
Slovenije mora biti tako harmonizirana s predpisi in standardi Evropske unije.
Evropska unija postavlja visoke okoljske standarde s spodbujanjem novih načinov
dela in čistejših tehnologij, s katerim naj bi se borili proti nezaţelenim podnebnim
spremembam, zmanjševanju biotske raznovrstnosti ter vplivi onesnaţevanja na
zdravje. Prizadeva si, da odločitve na vsakem od treh področij - gospodarskem,
socialnem in okoljskem – ne bi imele škodljivega učinka na drugi dve področji
(čeprav ima de facto gospodarsko prednost).
Temeljna načela okoljske politike so:
preprečevanje je boljše kot čiščenje,
onesnaţevalci morajo plačati za povzročeno onesnaţevanje,
previdnostni ukrepi se pri porajajočem okoljskem problemu lahko sprejemajo
tudi brez dokončne znanstvene potrditve.
Trenutno je v veljavi šesti okoljski akcijski program, ki velja do leta 2012. Ima štiri
prednostne naloge, ki se med drugimi dotikajo tudi podnebnih sprememb ter zdravja
in kakovosti ljudi (poleg biotske raznovrstnosti ter naravni viri in odpadki). Dolgoročno
naj bi se preprečilo, da bi globalna temperatura narasla za več kot dve stopinji v
primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi ter zmanjšalo onesnaţevanje, ki
vpliva na zdravje ljudi.
Evropska komisija preverja, ali članice prenašajo politike EU v nacionalne predpise
ter ali jih primerno izvajajo. V nasprotnem primeru se drţava članica lahko znajde
pred Sodiščem Evropskih skupnosti, kjer ji grozi denarna kazen (podjetjem se lahko
naloţi tudi plačilo odprave škode, ki so jo povzročila okolju).
V pogajanjih za vstop v Evropsko unijo se je Slovenija dogovorila za tri prehodna
obdobja, in sicer med drugim tudi na področju industrijskega onesnaţevanja (do
konca septembra 2011) – uvedba okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo in
delovanje nekaterih vrst naprav oziroma za opravljanje nekaterih dejavnosti. Po
1.1.2005 morajo upravitelji naprav, ki povzročajo emisije toplogrednih plinov, pridobiti
ustrezna dovoljenja. Podjetjem se v okviru sistema upravljanja in pregledovanja
okolja (EMAS) podeljuje znak za okolje. Vzpostavljen je tudi nov sistem ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili – vozila lastnik ne more odjaviti iz prometa, dokler
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upravni enoti ne predloţi potrdila, da je vozilo predal v razgradnjo pooblaščenemu
predelovalcu. Od 1.1.2007 nosi stroške predelave proizvajalec oziroma uvoznik
vozila (Maja Boţovič,1999, str. 14,15).

2.2

KJOTSKI PROTOKOL

Kjotski protokol je mednarodni sporazum, ki skuša zmanjšati emisije ogljikovega
dioksida in petih ostalih toplogrednih plinov. Sprejelo ga je 141 drţav sveta, da bi
zaustavile segrevanje ozračja. Protokol je začel veljati 16. februarja 2005 z rusko
ratifikacijo.
Emisije drţav, ki so sporazum ratificirale, predstavljajo 61 % globalnih emisij. Kot
prvo ciljno obdobje, je določeno obdobje med leti 2008 in 2012. V tem časovnem
razponu bodo drţave, ki so protokol ratificirale, skušale emisije zmanjšati za najmanj
5 % v primerjavi z letom 1990. Če ta cilj primerjamo s količino emisij, ki bi jih
pričakovali za leto 2010 brez uresničevanja ciljev protokola, to pomeni 29 %
zniţanje.
Slika 1: Drţave podpisnice Kjotskega protokola

Legenda:
Drţave podpisnice, ki so protokol ţe ratificirale
Drţave podpisnice, ki nameravajo ratificirati protokol
Drţave podpisnice, ki ne nameravajo ratificirati protokola
Drţave nepodpisnice

Vir: Wikipedija, prosta enciklopedija
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S podpisom protokola skušajo podpisnice omejiti emisije šestih toplogrednih plinov,
ki vplivajo na toplotno sevanje zemeljske površine: ogljikovega dioksida, metana,
dušikovega oksida, fluoriranih ogljikovodikov, perfluoriranih ogljikovodikov in
ţveplovega heksafluorida. Našteti plini so pogoj za ţivljenje na Zemlji, saj bi se v
nasprotnem primeru toplota razpršila v vesolje. V zadnjih letih so se emisije teh
plinov izrazito povečale, kar je posledica pospešenega razvoja industrije. Emisije
nastajajo z izgorevanjem fosilnih goriv, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki, kot
izpušni plini prevoznih sredstev in pri industrijskih procesih. Učinek tople grede je
zato zelo narasel, kar je privedlo do segrevanja ozračja.
Segrevanje ozračja je povzročilo spremembe podnebja, ki se po mnenju
strokovnjakov ţe kaţejo. V Sloveniji se je med leti 1951-2000 temperatura zraka v
povprečju zvišala za 1,1 stopinje. Povprečna globalna temperatura se je povečala za
0,6 stopinje. Napoved do leta 2010 pa predstavlja zvišanje temperature zraka med
1,4 do 5,8 stopinje. Obstaja velika verjetnost, da se bo povečalo število vročih dni,
razlika med jutranjo in popoldansko temperaturo pa se bo zmanjšala. Pričakovati je
tudi različno porazdelitev padavin prek leta.
Zagovorniki Kjotskega protokola pravijo, da je le ta prvi korak do zmanjšanja učinkov
tople grede in segrevanja ozračja, pravijo. Ti zagovorniki so predvsem Evropska
unija in okoljevarstvene organizacije. Podporo protokolu pa je izrazila tudi
Organizacija zdruţenih narodov. Nekateri dvomijo v okoljevarstveni pomen Kjotskega
protokola in ga označujejo le kot način preselitve bogastva v drţave tretjega sveta.
Eden izmed zadrţkov je tudi dejstvo, da so zastavljeni cilji brez sodelovanja
Zdruţenih drţav Amerike praktično nedosegljivi.
Za korenitejša zmanjšanja emisij bi bil potreben nov sporazum, ki bi ga uveljavljale
tudi Zdruţene drţave Amerike in druge hitro rastoče drţave, ki emitirajo bistveno več
toplogrednih plinov kot vsa Evropska unija skupaj. Nekateri skeptiki razmišljajo tudi
tako, da če bodo industrijske drţave ţelele zmanjšati emisije toplogrednih plinov, se
bo zmanjšalo povpraševanje po fosilnih gorivih. Če bo povpraševanja po fosilnih
gorivih manj, bo njihova cena padla. Tako bodo postale dostopnejše za revnejše
drţave, ki jih bodo začele s pridom izkoriščati.
Poleg omenjenega, pa obstaja še pomembnejši razlog za skepso o učinkovitosti
Kjotskega protokola, saj se tudi velike ekonomije v vzponu (Kitajska, Indija in sploh
JV Azija) nimajo namena pridruţiti protokolu. Le ta bi jih namreč samoomejeval.
Zahod je imel 200 let časa za razvoj, ki je preteţno temeljil na izrabljanju (poceni)
fosilnih virov energije in bi bila zahteva za samoomejevanje drţav v razvoju
pravzaprav rasizem. Brez Kitajske in Indije je protokol neučinkovit in nesmiseln.
Potrebno bi ga bilo nadgraditi s preprostim načelom: z omejevanjem rojstev oziroma
prirastka prebivalstva bi isti cilj dosegli enostavneje. Ob dejstvu, da je na planetu
pribliţno 1,5 milijard glav govedi, ki proizvedejo pribliţno 25-krat toliko toplogrednih
plinov kot vsi avtomobili in ob dejstvu, da človeštvo z dihanjem proizvede pribliţno 5krat toliko CO2 kot vsi avtomobili, je rešitev samo drastično zniţanje svetovne
populacije z regulacijo na mednarodni ravni.
Senat Zdruţenih drţav Amerike je leta 1997 ocenil, da bi uresničevanje ciljev
protokola povzročilo resno škodo gospodarstvu Amerike. Kljub temu je
podpredsednik Al Gore leta 1998 protokol podpisal. Čeprav so Zdruţene drţave
Amerike podpisnice protokola, ga niso ratificirale in zato do njega nimajo nikakršnih
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obveznosti. Administracija ameriškega predsednika Georgea Busha je leta 2001
Kjotski protokol označila kot krivičnega, saj sta denimo Kitajska in Indija oproščeni
zmanjševanja emisij. Kitajska, Indija, Brazilija in še nekatere druge drţave v razvoju
niso bile vključene v protokol, da ta ne bi onemogočil njihove gospodarske rasti.
Pristop Rusije je postal nujen, ko so leta 2001 od njega odstopile ZDA, saj je moralo
protokol, da bi ta stopil v veljavo, podpreti najmanj 55 drţav, ki v ozračje izpustijo 55
% toplogrednih plinov.
Nasprotniki ratifikacije trdijo, da gre za politično in vsiljeno odločitev, saj bo v zameno
Evropska unija Rusiji pomagala pri vstopu v Svetovno trgovinsko organizacijo. Od
razpada Sovjetske zveze je rusko gospodarstvo močno nazadovalo, s tem pa se je
zmanjšala tudi količina emisij toplogrednih plinov. Zaradi tega Rusiji ne bo teţko
doseči zmanjšanja v primerjavi z letom 1990 in bo tako lahko sluţila s prodajo
emisijskih kuponov ostalim drţavam. Nekateri ruski politiki opozarjajo, da bo protokol
zmanjšal bruto domači proizvod v drţavi in mu zato ostro nasprotujejo. Evropska
unija proizvaja okoli 21 % vseh emisij toplogrednih plinov. Zavezala se je, da jih bo v
povprečju zmanjšala za 8 % glede na leto 1990. Drţave članice, ki cilja ne bodo
dosegle, bodo morale plačati globo. Leta 2005 so za vsako tono CO2 preveč morale
plačati 40 €.
Kanada je Kjotski protokol podpisala, vendar glede njega ni enotna. Z vlado se ne
strinja predvsem zvezna drţava Alberta, kateri prinašata velik dobiček nafta in
zemeljski plin. Ker je Kanada največji trgovski partner Zdruţenih drţav Amerike, se
nekatera kanadska podjetja bojijo, da z ameriškimi podjetji ne bodo mogle več
enakopravno tekmovati, zaradi uresničevanja ciljev protokola (Flejšman, 2000, str.
167-169).
Stališče Avstralije do protokola prav tako ni obetajoče. John Howard, avstralski
politik, je dejal: »Vse dokler ne bodo največji onesnaţevalci na svetu, med njimi tudi
Zdruţene drţave Amerike in Kitajska, postali del Kjotskega reţima, je protokol
skorajda nekoristen in celo škodljiv za drţave, kot je Avstralija.« Avstralija je po
količini emisij na prebivalca takoj za Zdruţenimi drţavami Amerike. Premier meni, da
si tudi brez protokola Avstralija močno prizadeva v smeri zmanjševanja emisij.
Okoljevarstvena organizacija Greenpeace Kjotskemu protokolu nasprotuje, saj meni,
da ima preskromne cilje, da bi z njimi uspel preprečiti nevarne podnebne
spremembe. V protest so aktivisti na londonski borzi skušali preprečiti trgovanje z
nafto.
Čeprav je glede Kjotskega sporazuma veliko kritičnih pripomb in skepse ostaja le-ta v
odsotnosti drugih primernih alternativ najbolj zanesljiva pot za svetovno sodelovanje
in delovanje glede podnebnih sprememb (http://sl.wikipedia.org/wiki/Kjotski_protokol,
20.5.2009), (Flejšman, 2000, str. 167-169).
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2.3

KONVENCIJA O ČEZMEJNEM ONESNAŢEVANJU ZRAKA NA VELIKE
RAZDALJE (povzeto po: Uradni list RS, št. 66/2005 )

Pogodbenice, ki so odločene izvajati Konvencijo o onesnaţevanju zraka na velike
razdalje preko meja, priznavajo, da se emisije številnih obstojnih organskih
onesnaţeval prenašajo čez mednarodne meje in se usedajo v Evropi, Severni
Ameriki in na Arktiki, daleč stran od kraja nastanka. Ne zanikajo dejstva, da je
ozračje glavno sredstvo prenosa. Obstojna organska onesnaţevala se upirajo
razgradnji v naravnih razmerah in negativno vplivajo na zdravje ljudi in imajo
negativne posledice za okolje. Drţave pogodbenice so zaskrbljene, ker se lahko
vsebnost obstojnih organskih onesnaţeval v ţivih organizmih na višjih trofičnih
ravneh zvišuje in doseţe koncentracije, ki bi utegnile vplivati na zdravje ţivali, rastlin
in ljudi, ki so jim izpostavljeni.
Poleg tega pogodbenice priznavajo, da so arktični ekosistemi in predvsem avtohtoni
prebivalci, ki se preţivljajo z arktičnimi ribami in sesalci, še posebej ogroţeni zaradi
biomagnifikacije obstojnih organskih onesnaţeval ter se zavedajo, da bodo ukrepi za
nadzor nad emisijami obstojnih organskih onesnaţeval pripomogli tudi k varstvu
okolja in zdravja ljudi zunaj območij, za katera je pristojna Ekonomska komisija
Zdruţenih narodov za Evropo. Vključno z arktičnimi in mednarodnimi vodami, so
odločene, da bodo ob upoštevanju previdnostnega pristopa, kot je določeno v 15.
načelu Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria, sprejele ukrepe za napovedovanje,
preprečevanje ali zmanjševanje emisij obstojnih organskih onesnaţeval na
najmanjšo moţno mero.
V konvenciji podpisnice potrjujejo, da imajo drţave v skladu z Ustanovno listino
Zdruţenih narodov in načeli mednarodnega prava suvereno pravico do izkoriščanja
lastnih virov v skladu s svojimi okoljskimi in razvojnimi politikami ter obveznost
zagotoviti, da dejavnosti v okviru njihove drţavne jurisdikcije ali nadzora ne
povzročajo škode okolju drugih drţav ali območij zunaj meja drţavne jurisdikcije.
Drţave, ki so podpisale konvencijo o čezmejnem onesnaţevanju zraka, se zavedajo
potrebe po globalnih ukrepih v zvezi z obstojnimi organskimi onesnaţevali in se
sklicujejo na vlogo regionalnih sporazumov pri zmanjševanju globalnega čezmejnega
onesnaţevanja zraka.
Podpisnice priznavajo obstoj podregionalne, regionalne in globalne ureditve, vključno
z mednarodnimi akti, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki, njihovo prehajanje čez
meje in odstranjevanje, zlasti Baselsko konvencijo o nadzoru prehoda nevarnih
odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja. Menijo, da so prevladujoči viri
onesnaţevanja zraka, ki pripomorejo h kopičenju obstojnih organskih onesnaţeval,
predvsem uporaba nekaterih pesticidov, izdelava in uporaba nekaterih kemikalij ter
nenamerno nastajanje nekaterih snovi pri seţiganju odpadkov, zgorevanju,
proizvodnji kovin in premični viri.
Na voljo so različni načini in postopki, da bi zmanjšali emisije obstojnih organskih
onesnaţeval v zrak. Podpisnice se zavedajo pomembnosti potrebe po stroškovno
učinkovitem regionalnem pristopu v boju proti onesnaţevanju zraka. Upoštevajo
pomemben prispevek zasebnega in nevladnega sektorja k poznavanju učinkov,
povezanih z obstojnimi organskimi onesnaţevali, razpoloţljivih nadomestnih rešitev
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in načinov zmanjševanja onesnaţevanja ter njuno vlogo pri zmanjševanju emisij
obstojnih organskih onesnaţeval.
Podpisnice upoštevajo, da sprejeti ukrepi za zmanjšanje emisij obstojnih organskih
onesnaţeval ne bi smeli biti sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo
ali prikrito omejevanje mednarodne konkurenčnosti in trgovanja. Upoštevajo
obstoječe znanstvene in tehnične podatke o emisijah, procesih v ozračju in učinkih
obstojnih organskih onesnaţeval na zdravje ljudi in okolje kot tudi o stroških
njihovega zmanjševanja ter priznavajo potrebo po nadaljevanju znanstvenega in
tehničnega sodelovanja, da bi se še izboljšalo razumevanje teh vprašanj.
Konvencija jih zavezuje k priznavanju ukrepov glede obstojnih organskih
onesnaţeval, ki so jih nekatere pogodbenice ţe sprejele na drţavni ravni in/ali v
skladu z drugimi mednarodnimi konvencijam.
Cilj tega protokola je nadzirati, zmanjševati ali odpravljati izpuste, emisije in izgube
obstojnih organskih onesnaţeval. Protokol zahteva od pogodbenic občutno
zmanjšanje emisij NOx , VOC in NH3 do leta 2010. Slovenija mora kar za 27 % oz. 5
% zmanjšati emisije NOx in VOC glede na leto 1990, ki so predvsem posledica
prometa z motornimi vozili.

2.4 EVROPSKA OKVIRNA KONVENCIJA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU
TERITORIALNIH SKUPNOSTI ALI OBLASTI
»Obmejno in čezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti uresničuje cilj Sveta Evrope,
da se doseţe večja enotnost med njegovimi članicami in pospeši sodelovanje med
njimi. Ta cilj se uresničuje predvsem s sporazumi lokalnih skupnosti (občin in regij)
na upravnem področju. Sodelovanje lokalnih skupnosti poteka na področjih, kot so
regionalni, mestni in podeţelski razvoj, varstvo okolja, izboljšanje infrastrukture in
storitev ter medsebojna pomoč ob nesrečah.
Pretekle izkušnje kaţejo, da sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi skupnostmi
Evrope omogoča boljše izpolnjevanje nalog in prispeva k uveljavljanju in razvoju
obremenjenih regij. 21. maja 1980 so drţave članice Sveta Evrope v Madridu
podpisale Evropsko okvirno konvencijo o čezmejnem sodelovanju teritorialnih
skupnosti ali oblasti, s katero so se zavezale, da bodo omogočale in spodbujale
obmejno sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, ki so pod njihovo sodno
pristojnostjo, ter si prizadevale za sklenitev ustreznih sporazumov in dogovorov v ta
namen. Konvencija, ki ima le dvanajst členov, šteje za obmejno sodelovanje vsak
dogovor, s katerim se krepijo in razvijajo sosedski odnosi med lokalnimi skupnostmi,
kot tudi vsak sporazum sklenjen v ta namen.
V konvenciji je poudarjeno, da se obmejno sodelovanje izvaja v okviru pristojnosti
lokalnih skupnosti, opredeljenih v notranji zakonodaji. Dogovori in sporazumi lokalnih
skupnosti se lahko zgledujejo po vzorčnih in okvirnih sporazumih, statutih in
pogodbah, ki so priloţeni k tej konvenciji. Drţave konvencije lahko sklepajo tudi
meddrţavne sporazume, ki med drugim določajo okvir, oblike in omejitve za obmejno
sodelovanje lokalnih skupnosti. Konvencija je sploh naravnana tako, da se sporazumi
in dogovori sklepajo ob polnem spoštovanju določb notranje zakonodaje vsake
pogodbenice. Pogodbenica si prizadeva razrešiti pravne, upravne ali tehnične
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teţave, ki lahko zavrejo obmejno sodelovanje lokalnih skupnosti, daje potrebne
informacije drugi pogodbenici in seznani svoje lokalne skupnosti z moţnostmi
delovanja, ki jim jih daje konvencija. Konvencija se ratificira, sprejme ali odobri in
začne veljati za konkretno drţavo tri mesece po datumu shranitve listin o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi.
Dodatek h konvenciji vsebuje vzorčne meddrţavne sporazume o obmejnem
sodelovanju na regionalni in lokalni ravni ter okvirne sporazume, pogodbe in statute,
ki so lahko podlaga za obmejno sodelovanje med teritorialnimi oblastmi ali
skupnostmi. Vzorčni meddrţavni sporazumi se nanašajo na spodbujanje obmejnega
sodelovanja, regionalno obmejno dogovarjanje, lokalno obmejno dogovarjanje,
pogodbeno obmejno dogovarjanje med lokalnimi skupnostmi in organizacije
obmejnega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi. Okvirni sporazumi, statuti in
pogodbe med lokalnimi skupnostmi pa se nanašajo na ustanovitev skupine za
svetovanje med lokalnimi skupnostmi, sodelovanje pri vodenju obmejnih lokalnih
javnih zadev, ustanovitev obmejnih zdruţenj zasebnega prava, nabave ali storitve
med lokalnimi obmejnimi skupnostmi, nabave ali storitve med lokalnimi obmejnimi
skupnostmi in ustanovitev organizacij za obmejno medobčinsko sodelovanje.
Dosedanje izkušnje čezmejnega sodelovanja Slovenije s sosednjimi drţavami so
zelo dobre. V skupnem sodelovanju z Italijo, Avstrijo in Madţarsko je bilo uresničenih
veliko projektov na področju prometa in obmejne infrastrukture, okolja in drugih
področij. Nekateri projekti so končani in se ţe uporabljajo. Med njimi so bile zgrajene
ali posodobljene cestne povezave in obmejna infrastruktura, še posebej v odročnih
obmejnih območjih, ki omogočajo hitrejše in boljše povezovanje.
Pri oblikovanju projektov je poglavitno, da se oblikujejo taki projekti, katerih interes je
obojestranski. Še posebej, da se oblikujejo t.i. zrcalni projekti, ki potekajo na obeh
straneh meje.« (Vlaj, 2006, str. 84–87).

2.5

AARHUŠKA KONVENCIJA

Aarhuška konvencija je mednarodni dogovor o dostopu do informacij, udeleţbi
javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki
omogoča posameznikom in organiziranim skupinam, da odigrajo pomembno vlogo
pri ohranjanju okolja in uveljavljanju trajnostnega razvoja.
Aarhuška konvencija je pomemben in lahko bi rekli celo zgodovinski dokument, ker
omogoča demokratično prenovo odločanja o posegih v okolje. Ta mednarodni
dogovor daje podlago za institucionalno preoblikovanje vse manj legitimnih in zato
tudi vse bolj neučinkovitih postopkov odločevanja, ki temeljijo zgolj na formalno
legalni drţavni avtoriteti. Učinkovito uvajanje določil konvencije je v skupnem interesu
vseh, ki si prizadevajo za demokratičnost odločanja in kakovost okolja. Teţko je
sočasno zagotoviti učinkovitost in demokratičnost glede posegov v okolje, zato je
odpiranje odločevalskega prostora nedvomno tudi zelo zahteven proces. Zaradi tega
je zelo pomembno, da so načini informiranja in vključevanja interesnih skupin v
odločevalske procese prirejeni konkretnemu druţbenemu okolju, kar pomeni, da pri
implementaciji konvencije v največji moţni meri upoštevamo lokalni druţbeni
kontekst.
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S sprejetjem Aarhuške konvencije so njene podpisnice izkazale javno priznanje
pomenu varstva okolja ter ga označile kot bistven pogoj za blaginjo ljudi in za
uresničevanje temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do ţivljenja. V svojih
temeljnih določbah Aarhuška konvencija ustoliči pravico vsakega človeka sedanjih in
prihodnjih generacij, da ţivi v okolju, primernem za njegovo zdravje in blaginjo. Skrb
za uresničevanje človekove pravice do zdravega ţivljenjskega okolja pa razširi z
oblastnih institucij na civilno druţbo in ji podeli instrumentalne pravice, ki jih lahko
uveljavlja pri svojih okoljevarstvenih prizadevanjih: pravico do obveščenosti o
kakovosti okolja in vplivih na okolje v najširšem smislu, pravico do sodelovanja pri
okoljskem odločanju na konkretni in programsko-sistemski ravni ter pravico do
pravnih sredstev za zaščito pravic civilne druţbe, ki sluţijo varstvu okolja, kot tudi za
širše uveljavljanje okoljske zakonodaje.
Konvencija se uresničuje z minimalnimi standardi, ki jih morajo drţave pogodbenice
upoštevati pri zagotavljanju pravic iz konvencije. Prosti dostop do okoljskih informacij,
moţnost sodelovanja pri okoljskem odločanju in pravno varstvo pravic civilne druţbe
na okoljevarstvenem področju morajo drţave podpisnice zagotoviti najmanj v obsegu
kot ga določa konvencija. V ta namen konvencija izrecno zavezuje drţave, da
uskladijo svojo zakonodajo z njenimi zahtevami, kar pomeni, da sprejmejo
zakonodajne, ureditvene in druge ukrepe, potrebne za vzpostavitev in ohranjanje
jasnega, preglednega in konsistentnega pravnega in institucionalnega okvira za
izvajanje določil konvencije.
»Prvi sklop pravic civilne druţbe, ki jih ureja Aarhuška konvencija, tako imenovani
prvi steber konvencije, ureja prosti dostop do okoljskih informacij, s katerimi
razpolaga javna uprava. Zahteve konvencije s področja dostopnosti okoljskih
informacij se namreč nanašajo na nosilce izvršilne oblasti, telesa drugih dveh vej
javne oblasti, še posebej zakonodajne, pa konvencije le spodbuja, da v svojih
postopkih uporabljajo njena načela. Nosilci izvršilne veje oblasti, ki jih konvencija
zavezuje k posredovanju informacij javnosti, so vsi javnopravni subjekti ne glede na
administrativno politično raven njihove organizacije ali na izvirnost oziroma
delegiranost njihove pristojnosti in odgovornosti. Tako sodijo sem vsi upravni organi
na drţavni, regionalni in lokalni ravni ter vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo
javne upravne naloge po notranji zakonodaji drţave pogodbenice (nosilci javnih
pooblastil) ali imajo javne odgovornosti oziroma opravljajo javne naloge in/ali storitve
v zvezi z okoljem pod nadzorstvom upravnih organov ali nosilcev javnih pooblastil.«
(Aarhuška konvencija, 2002, str. 11–133).
Z Aarhuško konvencijo je zagotovljena vsem fizičnim in pravnim osebam pravica, da
na svojo zahtevo dobijo okoljsko informacijo od upravnih organov in drugih nosilcev
izvršilne veje oblasti v kateri koli drţavi pogodbenici konvencije. Za implementacijo
konvencije je soodgovoren tudi lokalni nivo. Po konvenciji obstajajo pomembne
naloge lokalnih skupnosti poleg ţe osnovno določenih, saj je dejstvo, da je nivo
lokalnih skupnosti najbliţje lokalnemu prebivalstvu in da je lokalni nivo ključno gibalo
pri reševanju okoljskih problemov. Lokalni nivo predstavlja ljudem najbliţji dostopni
način za izraţanje interesov in za vključevanje v različne nivoje okoljskega odločanja.
Lokalne oblasti izvajajo prostorsko politiko, določajo lokalno okoljevarstveno politiko
in so eden izmed ključnih gibal pri izvajanju nacionalne okoljevarstvene politike. Kot
drţavni organ, ki je najbliţje lokalnemu prebivalstvu, igrajo ključno vlogo pri
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izobraţevanju in osveščanju javnosti za trajnostni razvoj. Lokalne skupnosti
pripravljajo poleg programa varstva okolja tudi operativne programe za posamezna
področja ter nosijo soodgovornost za pripravo strategij za posamezne dejavnosti, kot
so energetika, promet,… Lahko trdimo, da so lokalne skupnosti ključni subjekti pri
izvajanju slovenske okoljske zakonodaje, in sicer predvsem tistega dela zakonodaje,
katerega implementacija je finančno in strokovno zelo zahtevna. Obveze, ki jih je
prevzela drţava na področju okolja v okviru harmonizacije s smernicami Evropske
unije, v večjem delu fizično izvajajo prav lokalne skupnosti.« (Aarhuška konvencija,
2002, str. 11–133).

2.6

USTAVA

2.6.1 Ustavna izhodišča
Ustava kot najvišji formalni pravni akt pomeni temelj in izhodišče za nadaljnjo
urejanje pravic in dolţnosti, pravnih razmerij in odnosov subjektov prava. Slovenska
ureditev je v primerjavi z drugimi ureditvami po svetu z vidika varstva okolja in
vprašanj, ki so povezana s to temo zelo napredna in moderna, saj je to problematiko
povzdignila na ustavno raven. Iz 5. člena ustave izhaja, da drţava skrbi za
ohranjanje naravnih bogastev in ustvarja moţnosti za skladen civilizacijski in kulturni
razvoj. Za varstvo okolja so pomembne tudi določbe, ki se nahajajo v poglavju o
gospodarskih in socialnih razmerjih. Gre zlasti za določbe 67. in od 69. do 74. člena
ustave. Med navedenimi določbami je tudi pravica do zdravega ţivljenjskega okolja,
ustava pa v svojih določbah nalaga zakonodajalcu, da z zakonom uredi način
uresničevanja pravice do zdravega ţivljenjskega okolja.
2.6.2 Pravica do zdravega ţivljenjskega okolja
Ustava v 72. členu vsakomur zagotavlja pravico do zdravega ţivljenjskega okolja.
Prvi odstavek 72. člena se glasi: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do
zdravega življenjskega okolja.« Takšna določba ustave je primerjalno-pravno
gledano, kot smo ţe spoznali, zelo redka. Vprašati se je potrebno, kaj pomeni
ţivljenjsko okolje. Zakon o varstvu okolja v 5. členu opredeljuje okolje kot tisti del
narave, kamor seţe ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Pri tem je
potrebno ločiti naravno okolje, ki je sestav prvobitne in po človeku preoblikovane
narave, od ţivljenjskega okolja, ki ga pojmujemo kot del okolja, kjer je vpliv človeka
neposreden. Opredelitev tega, kaj je zdravo ţivljenjsko okolje oziroma kdaj je glede
na človekovo delovanje in posledice njegovega delovanja ţivljenjsko okolje še
zdravo, je prepuščeno zakonodajalcu.
V drugem odstavku 72. člena Ustave Republike Slovenije je določeno, da drţava
skrbi za zdravo ţivljenjsko okolje, zakon pa v ta namen določa pogoje in načine za
opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
Tretji odstavek 72. člena predvideva odškodninsko odgovornost povzročitelja škode
ţivljenjskemu okolju, zakon pa določa pogoje in obseg za povrnitev škode. Določba o
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varstvu ţivali pred mučenjem, ki se nahaja v tem členu pa je v ta člen vnesena
nesistematično, saj nima nobene zveze z zdravim ţivljenjskim okoljem.
2.6.3 Pravno varstvo
Skladno z načelom varstva pravic lahko zaradi uresničevanja pravice do zdravega in
čistega ţivljenjskega okolja drţavljani kot posamezniki ali njihova društva, zdruţenja
in organizacije, s toţbo zahtevajo od sodišča, da nosilcu posega v okolje odredi
njegova ustavitev, če bi poseg povzročil ali če ţe povzroča neposredno nevarnost za
okolje, kritično obremenitev ali poškodbo okolja ali če bi povzročil ali ţe povzroča
neposredno nevarnost za ţivljenje ali zdravje ljudi oziroma mu prepove pričetek
izvajanja posega v okolje, če je izkazana velika verjetnost, da bi povzročil takšne
posledice. Pravico biti stranka v postopku imajo tudi osebe, ki bi lahko bile prizadete
zaradi negativnih posledic na okolje, ki bi nastale z nameravanim posegom v okolje.
Zastavlja se vprašanje, ali je mogoče z ustavno pritoţbo varovati tudi ustavne
pravice, ki niso uvrščene v temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, kakor velja
tudi za to pravico. Ne glede na to da obravnavana pravica ni uvrščena v sklop
temeljnih pravic, ji je po praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije zagotovljeno
ustavno-sodno varstvo. Določbo drugega odstavka 72. člena, ki pravi, da drţava
skrbi za zdravo ţivljenjsko okolje, si ne smemo razlagati preširoko v smislu, da je
dolţnost drţave vsakomur zagotoviti zdravo ţivljenjsko okolje, kar bi pomenilo
izključiti vse rizike, ki izvirajo iz človekovih odnosov z naravo. Obveznost drţave je
določiti in vzdrţevati minimalni ekološki standard, ki bi ga bilo potrebno tudi nadalje
razvijati. Poudarja se statični a tudi dinamični vidik. Posamezniki bi imeli v tem
obsegu sodno varstvo, če bi jim nastala škoda, ker drţava ne bi zagotavljala
minimalnega ekološkega standarda.
Slovenska zakonska ureditev predvideva sodno varstvo tudi v razmerju do
posameznikov. 15. člen Zakona o varstvu okolja določa, da ima posameznik sodno
varstvo kadar drugi posamezniki ogroţajo njegovo pravico do zdravega ţivljenjskega
okolja. Sodno varstvo zagotavljata tudi 75. člen Stvarnopravnega zakonika, ki
prepoveduje emisije in 133. člen Obligacijskega zakonika, ki predvideva moţnost
vsakogar, da s toţbo (popularna toţba) zahteva od obratovalca, da odstrani vir škode
oziroma nevarnosti za okolje.
Pravica do zdravega ţivljenjskega okolja je dobro zasnovana, saj predvideva
sankcije v primeru njene kršitve in zagotavlja pravno varstvo (Ustava Republike
Slovenije (72., 75., 133. člen)).

2.7

ZAKON O VARSTVU OKOLJA

Zakon o varstvu okolja (ZVO) ureja temeljna področja varstva okolja v Republiki
Sloveniji. Sprejet je bil leta 1993 (Uradni list RS št. 32/93), pozneje pa nekajkrat
dopolnjen. Ta je prenehal veljati 7. 5. 2004, ko je začel veljati Zakon o varstvu okolja
(ZVO-1), objavljen v Uradnem listu RS št. 41,. dne 22.4. 2004. Tudi ta zakon je bil v
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letu 2006 dopolnjen oziroma spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A) in objavljen v Uradnem listu RS št.20/2006. Še
istega leta je bil izdan v prečiščenem besedilu kot Zakon o varstvu okolja (ZVO-1UPB1), objavljen pa v Uradnem listu RS, št.39/2006. V letu 2007 je ZVO-1 ponovno
doţivel spremembe, ko je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) razveljavil
nekatere člene Zakona o varstvu okolja, ki so se nanašali na izdajo
okoljevarstvenega soglasja pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov.
Zadnja verzija Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) vključuje Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta. Ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljnim
pogojem za trajnostni razvoj, določa temeljna načela in ukrepe varstva okolja, načine
in pogoje spremljanja stanja okolja ter informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente, javne sluţbe in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
Zakon predvsem:
določa namen varstva okolja, način normativnega urejanja varstva okolja,
njegove cilje in odgovornost za varstvo okolja,
opredeljuje temeljna načela,
določa ukrepe varstva okolja: mejne vrednosti in pravila ravnanja, zagotavljanje
standardov kakovosti okolja, ukrepe v primeru okoljske nesreče, druge ukrepe
in znak za okolje in sistem okoljskega vodenja organizacij.
govori o programih in načrtih na področju varstva okolja: programi varstva
okolja, okoljska izhodišča, celovita presoja vplivov na okolje,
posebno poglavje je namenjeno posegom v okolje: presoja vplivov na okolje in
okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje, zdruţevanje postopkov,
druga dovoljenja,
obravnava spremljanje stanja okolja in informacije o okolju: spremljanje stanja,
register, informacijski sistem okolja, obveščanje javnosti o okoljskih podatkih,
dostop do okoljskih podatkov,
določa ekonomske in finančne instrumente varstva okolja: okoljske dajatve,
finančna jamstva za namene varstva okolja, trgovanje s pravicami do emisije,
sredstva proračuna drţave za naloge varstva okolja,
opredeljuje obvezne drţavne in obvezne lokalne javne sluţbe varstva okolja,
predpisuje organizacijo na področju varstva okolja: Svet za varstvo okolja
Republike Slovenije, nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki
delujejo v javnem interesu,
določa inšpekcijsko nadzorstvo: inšpekcijski nadzor, okoljevarstvena nadzorna
sluţba,
vsebuje kazenske določbe,
v posebnih določbah ureja: lastnino, upravljanje in varstvo naravnih dobrin,
koncesijo na naravnih dobrinah in meteorološko sluţbo,
v prehodnih in končnih določbah ureja vprašanja veljavnosti posameznih
določb ali predpisov iz področja varstva okolja.
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2.7.1 Namen, cilj in načela zakona
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega druţbenega razvoja, ki
omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega
ţivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Cilji varstva okolja so zlasti:
preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov,
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega
naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih
sposobnosti,
povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje,
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.
Za doseganje teh ciljev je treba:
spodbujati proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja
okolja,
spodbujati razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali
zmanjšujejo obremenjevanje okolja,
plačevati onesnaţevanje in rabo naravnih virov.
Načela Zakona o varstvu okolja
Zakon navaja šestnajst načel. V nadaljevanju bodo predstavljena najpomembnejša:
Načelo sodelovanja; drţava in občina pri sprejemanju politik, strategij,
programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov, ki se nanašajo na
varstvo okolja, omogočata sodelovanje povzročiteljev obremenitve, izvajalk ali
izvajalcev javnih sluţb varstva okolja in drugih oseb,ki opravljajo dejavnosti
varstva okolja, in javnosti. Drţava tudi zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri
reševanju globalnih in meddrţavnih vprašanj varstva okolja, zlasti s sklepanjem
meddrţavnih pogodb, sodelovanjem z drugimi drţavami v zvezi s plani,
programi in posegi v okolje s čezmejnim vplivom, z obveščanjem drugih drţav
o okoljskih nesrečah in mednarodno izmenjavo okoljskih podatkov. Občine so
med seboj solidarne in sodelujejo pri izvajanju nalog varstva okolja iz svoje
pristojnosti, da se zagotovijo okoljsko bolj sprejemljivi, primernejši in
ekonomsko učinkovitejši ukrepi varstva okolja.
Načelo preventive: mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila
ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja zasnovani, vsak poseg v okolje pa
načrtovan tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. Za
uresničevanje tega načela se uporabljajo najboljše, na trgu dostopne in
razpoloţljive tehnike.
Načelo previdnosti; uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in
izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter
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moţnosti varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na
okolje ali zdravje ljudi.
Načelo plačila za obremenjevanje; po povzročitelj obremenitve krije vse
stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaţevanja
ter tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic obremenjevanja okolja.
Načelo javnosti; okoljski podatki so javni. Vsakdo ima pravico dostopa do
okoljskih podatkov skladno z zakonom. Javnost ima pravico sodelovati v
postopkih sprejemanja politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se
nanašajo na varstvo okolja. Javnost ima tudi pravico sodelovati v postopkih, ki
se nanašajo na plane, programe in posege v okolje v drugih drţavah, ki bi
lahko vplivali na okolje v Sloveniji.
2.7.2 Delitev pristojnosti
Zakon o varstvu okolja deli pristojnosti na pristojnost drţave in pristojnost občin.
Pristojnost Republike Slovenije je urejanje vseh zadev iz področja varstva okolja,
razen tistih, ki se nanašajo na razvoj mest in tistih, ki zadevajo občine (lokalne
skupnosti).
Pristojnosti občin (lokalnih skupnosti) se nanašajo na zadeve, ki izvirajo ali lahko
izvirajo iz območja lokalne skupnosti, nanašajo pa se zlasti na:
naravne dobrine,
lokalne javne sluţbe,
posebne ukrepe varstva okolja na lokalni ravni,
programiranje in planiranje,
subsidiarne obveznosti priprave in izvedbe sanacij,
zagotavljanje monitoringa na lokalni ravni.
2.7.3 Zagotavljanje varstva okolja
Varstvo okolja v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic ali obveznosti zagotavljajo:
drţava,
občine in širše lokalne skupnosti (pokrajine),
drţavljani in drugi prebivalci,
podjetja, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja,
izvajalci javnih sluţb,
povzročitelji obremenitev okolja.

2.7.4 Ukrepi varstva okolja
Povzročitelj onesnaţevanja mora izvesti vse potrebne ukrepe za preprečevanje in
zmanjšanje onesnaţevanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo
predpisanih mejnih vrednosti. Za napravo v kateri poteka dejavnost, ki lahko
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onesnaţuje okolje z emisijami, si mora nosilec te dejavnosti pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje. Pri svojem ravnanju mora povzročitelj obremenitve upoštevati vsa pravila,
ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja.
Uvoz, izvoz in tranzit odpadkov se izvaja skladno s predpisi Evropske unije za to
področje. Vlada Republike Slovenije določi standarde kakovosti okolja, opozorilne in
kritične vrednosti in stopnje zmanjševanja onesnaţevanja okolja. Vlada lahko s
predpisom določi posamezno območje kot degradirano okolje.
V primeru okoljske nesreče mora povzročitelj nesreče nemudoma obvestiti organ,
pristojen za obveščanje. Vse stroške sanacije po nesreči praviloma nosi povzročitelj.
Če povzročitelja ni moţno odkriti, nosi stroške drţava ali občina (subsidiarna
odgovornost), odvisno od vrste nesreče.
Povzročitelj obremenitve okolja, ki si mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, mora
imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za
opravljanje nalog varstva okolja – pooblaščenca za varstvo okolja. O imenovanju
pooblaščenca in o njegovih pooblastilih mora povzročitelj obvestiti pristojno
ministrstvo in občino na območju katere ima sedeţ. ((ZVO-1) Ur.l. RS, št. 41/2004).
2.7.5 Uredbe, ki so bile sprejete v slovensko zakonodajo za področje varstva
zraka
V slovensko zakonodajo so bile sprejete naslednje uredbe za področje varstva zraka,
ki so usklajene z zahtevami Direktiv Evropske skupnosti (Ur. list RS, št. 52/02, 8/03,
72/3, 56/06, 31/07, 36/07):
Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. l.
RS, št. 52/02),
Uredba o ţveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem
zraku (Ur. l. RS, št. 52/02),
Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št.
52/02),
Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 8/03),
Uredba o arzenu, kadmiju, ţivem srebru, niklju in policikličnih aromatskih
ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 56/06),
Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida,
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03),
Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 36/07),
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja (Ur. l. RS, št.
31/07).
Te uredbe predpisujejo onesnaţevala, ki jih je potrebno spremljati, njihove mejne,
ciljne, opozorilne in alarmne vrednosti, najmanjše potrebno število merilnih mest,
vrste merilnih mest, njihove gostote v merilnih mreţah, referenčnih merilnih metod in
izračunavanja statističnih vrednosti in izmenjave oziroma prikaza podatkov.
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2.8

PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

2.8.1 Nacionalni program varstva okolja
Nacionalni program varstva okolja pripravi ministrstvo za okolje in prostor v
sodelovanju z drugimi ministrstvi, predlog pripravi vlada, sprejema pa ga drţavni
zbor. Vsebuje povzetek poročila o stanju okolja, cilje in ukrepe za njihovo uresničitev,
prednostne naloge, usmeritve, oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa,
obveznosti iz ratificiranih mednarodnih pogodb, strategij in programov Evropske unije
ter nacionalni program varstva narave.
Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva
okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti ţivljenja ter varstvo
naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za
določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev.
Nacionalni program varstva okolja je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja
in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne
okoljske cilje in prednostne naloge, ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti.
Nacionalni program varstva okolja tako izpolnjuje obveznosti prenosa pravnega reda
Evropske unije v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in
ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. Nacionalni program
varstva okolja določa ključne okoljske cilje in prednostne naloge, ki temeljijo na oceni
stanja okolja ter prevladujočih trendov. Naloge in cilji morajo biti izpolnjeni pred
iztekom programa, če ni določeno drugače.
Nacionalni program varstva okolja je izhodišče za okoljsko razseţnost Strategije
razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo prihodnosti Slovenije ter usmeritve in ukrepe
za realizacijo te vizije do leta 2013. Osnovno usmeritev politike varstva okolja, ki jo je
postavil ţe Zakon o varstvu okolja in prvi Nacionalni program varstva okolja
(Nacionalni program varstva okolja, 1999), je usmerjena v zagotavljanje trajnostnega
razvoja za razliko od običajnega načina reševanja okoljskih problemov z uporabo
tehničnih rešitev omejevanja onesnaţevanja.
Koncept trajnostnega razvoja se v vedno večji meri uveljavlja v mednarodni
skupnosti, v drţavah članicah Evropske unije, in sicer kot razvoj, ki omogoča
preţivetje in zagotavljanje potreb tudi bodočim generacijam in poleg skrbi za
preprečevanje in zmanjševanje onesnaţevanja na viru poudarja tudi manjšo in bolj
smotrno rabo naravnih virov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Na okoljskem področju trajnostni razvoj pomeni organizacijo gospodarstva,
infrastrukture, poselitve in načina ţivljenja v okviru nosilne sposobnosti okolja in
naravnih virov. Zato program upošteva tudi ukrepe v okviru Načrta implementacije, ki
je bil s strani številnih drţav sveta sprejet na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju
(Johannesburg, 2002) in teţi k promociji integracije okoljskih vsebin v ostale
sektorske politike, skladno z načelom integracije.
Program zajema s svojimi usmeritvami in področnimi okoljskimi cilji obdobje
naslednjih sedmih let od njegovega sprejema do vključno leta 2012. Ustrezne
vzpodbude na različnih področjih politike z namenom doseganja zastavljenih
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okoljskih ciljev, so sestavljene iz vrste ukrepov, vključno z doslednim izvajanjem
zakonodaje, strateškimi usmeritvami in instrumenti, določenimi v drugem poglavju.
Na podlagi ocene stanja okolja in trendov, ki so navedeni kot povzetek Poročila o
stanju okolja v Sloveniji (MOPE, 2002), so cilji in prednostne naloge opredeljene v
četrtem poglavju, ki je tudi osrednje poglavje Nacionalnega programa varstva okolja.
Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, in sicer podnebne spremembe,
narava in biotska raznovrstnost, kakovost ţivljenja ter odpadki in industrijsko
onesnaţevanje. Navedena področja so prevzeta in zato skladna z okoljskim
programom Evropske unije, razen dodanega področja »industrijsko onesnaţevanje«
zaradi pomembnih ukrepov na področju izvajanja direktive o celovitem preprečevanju
in nadzorovanju onesnaţevanja okolja iz velikih industrijskih obratov in vpeljavo
okoljevarstvenega dovoljenja. Nacionalni program varstva okolja v tem poglavju
povzema tudi tiste ukrepe, ki so opredeljeni v ţe sprejetih operativnih programih.
(Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, 2005).
2.8.2 Program varstva okolja občine
Program pripravlja občinska uprava, na predlog ţupana ga sprejema občinski svet.
Po strukturi je vsebina enaka Nacionalnemu programu varstva okolja, le da so
vsebine posameznih področij vezane na občinske pristojnosti in prostor. Ministrstvo
in občina morata v postopku priprave programov varstva okolja seznaniti javnost z
osnutkom in ji omogočiti, da poda svoje mnenje in pripombe.
Namen izdelave lokalnega programa varstva okolja je vzpostaviti sistem postopnega
izboljševanja kakovosti okolja v občinah. Za zagotovitev izboljšanja okolja ni dovolj le
spremljanje stanja, ampak je treba tudi aktivno ukrepati. Program varstva okolja je
dokument, v katerem so izoblikovane strateške usmeritve občine na področju varstva
okolja in načrt reševanja okoljevarstvenih problemov.
Prednosti občine z izdelanim programom varstva okolja so v preudarnem usmerjanju
finančnih sredstev, hitrejšem reševanju okoljskih problemov, hitrejšem reševanju
medobčinskih problemov, konkurenčnosti občine pri sodelovanju na javnih razpisih in
v boljšem sodelovanju z drugimi občinami. Pomembno je, da se lokalni program
varstva okolja pripravi v takšni obliki, da ga ni teţavno spreminjati, dopolnjevati in
prilagajati novim zahtevam ter ugotovitvam. Temelj za uspešnost programa je
vključevanje vseh pomembnih subjektov, od gospodarskih do političnih in civilne
druţbe, tako v njegovo pripravo kot izvajanje.
Lokalne skupnosti se izdelave programa varstva okolja lotevajo na različne načine.
Izbira načina je odvisna predvsem od velikosti občine in njene kadrovske strukture.
Nekatere večje ga lahko izdelajo same, druge ob pomoči okoljskih svetovalcev, za
manjše občine pa je smotrno, da se izdelave programa varstva okolja lotijo v
sodelovanju s sosednjimi občinami. Finančna sredstva za izdelavo programa varstva
okolja mora priskrbeti občina sama. Izhodišče in prednost za pridobivanje finančnih
sredstev za reševanje okoljskih problemov iz različnih virov financiranja pa je
program sam.
Za lokalni program varstva okolja ne obstaja predvidena vsebina in tudi ne način
izdelave. Temeljne smernice za njegovo izdelavo vsebuje nacionalni program,
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pomembno pa je, da ni v nasprotju z njim. Izdelovalec lokalnega programa varstva
okolja mora poleg tega upoštevati le še eno pravilo, to je uporabnost. Glede na to
mora biti program sestavljen tako, da ga je mogoče izvajati.
V lokalnih skupnostih so izdelane različne okoljske študije in gradiva, ki opisujejo
stanje okolja na območju občine. Pripravljene in v občinskem svetu sprejete so tudi
posamične strategije razvoja kmetijstva, turizma, gospodarstva ter varstva okolja. Te
študije in strateške usmeritve so prvi korak do nastanka dokumenta, imenovanega
Program varstva okolja. Njegov poglavitni cilj je zdruţiti vse strategije, preučiti njihov
vpliv na okolje ter predlagati njihovo izvajanje na način, ki bo do okolja najbolj
prijazen.
Dokument mora prikazati občinske okoljske probleme ter njihove moţne rešitve.
Predlagani ukrepi morajo temeljiti na pravnih moţnostih občine. Upoštevati je treba,
da številni ukrepi ne zahtevajo nikakršnih vlaganj, marsikaj pa je mogoče narediti z
izboljšano organizacijo ter s sodelovanjem z javnostjo, organizacijo ter posamezniki v
občini.
Pri izdelavi Programa varstva okolja je treba upoštevati tudi gospodarski razvoj v
občini. Zavedati se je treba, da brez gospodarskega razvoja ni razvoja območja.
Vzpostavitev stikov z gospodarskimi organizacijami in vzpodbuditev čuta za
varovanje okolja pri vodstvenih delavcih je poglavitnega pomena za dobro
sodelovanje na okoljevarstvenem področju. Pomembno vlogo pri nastanku
dokumenta in njegovem izvajanju imajo tudi prebivalci občine. Ti imajo pravico izraziti
svoj odnos do okolja.
Pri izdelavi Programa varstva okolja je treba posebno pozornost nameniti dejavnemu
vključevanju javnosti v oblikovanje dokumenta. Izraz »javnost« pa se ne nanaša le
na občane kot posameznike. Sodelovati je treba z več skupinami predvsem pa z:
občinsko upravo, občinskim svetom, odborom za okolje,
s strokovnimi organizacijami (to so npr. javna podjetja, Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, Zavod za gozdove Republike Slovenije,
krajevna enota, kmetijska svetovalna sluţba ipd.)
gospodarstvom (predvsem večja podjetja v občini),
druţbenimi dejavnostmi (šolstvo, zdravstvo ipd.),
društvi (ekološko, turistično, planinsko ipd),
s pristojnimi drţavnimi organi (Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
Uprava za varstvo narave),
s posamezniki (prebivalci občine).
V Sloveniji so sluţbe nadzora na področju varstva okolja na občinski ravni precej
šibke. Čeprav Zakon o varstvu okolja v 97. členu lokalnim skupnostim dopušča, da
organizirajo nadzorno sluţbo za varstvo okolja, se v njih ne odločajo za to vrsto
nadzora. Povezanost občin z Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje bi lahko
bila boljša. Odločitev občine za izdelavo programa varstva okolja je priloţnost tudi za
začetek dejavne politike varstva okolja v njej. V lokalnih časopisih in delavnicah je
treba občane seznanjati z napredkom pri oblikovanju dokumenta, prav tako pa ni
odveč niti organiziranje projektnega sveta, v katerega naj bi bili vključeni vsi
pomembni oblikovalci razvoja občine. Izvajanje programa varstva okolja bo
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učinkovitejše, če bodo predstavniki občine o tem redno obveščali javnost oziroma če
bo nalogo nadzora sprejel tako imenovani projektni svet.
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3

VLOGA DRŢAVE

»Temeljna funkcija drţave se nanaša na področje stika človeka in preostale narave.
Drţava naj zagotovi takšno človekovo obnašanje, ki bo skladno z naravo in okoljem.
Ţelja po ohranitvi naravnega ravnovesja širi obseg in vsebino temeljnih funkcij
drţave. Cilj drţave torej ni le zagotavljanje dobrin in zadovoljevanje človekovih
potreb, temveč tudi skrb za ohranitev naravnega ravnovesja, to pa pomeni, da vloga
drţave pridobiva na pomenu, saj se vedno bolj poudarja njena aktivna vloga«
(Antončič, Jakšič, Justin, 2008, str. 4–12).
V sodobnih trţnih gospodarstvih je pomembna aktivna vloga, vendar se pristopi
glede intenzivnosti in obsega drţavne intervencije še vedno močno razlikujejo.
Teorija neoliberalizma celo teţi k zmanjšanju vloge drţave v zahodnih in tranzicijskih
drţavah. Drţave v resničnem svetu se premalo zavedajo pomembnosti človekove
umeščenosti v naravo. Ob prelomu tisočletja se tako sodobne demokracije soočajo z
realizacijo kompleksne misije. Na eni strani stoji ţelja po razvoju in nebrzdanem
povečevanju kapitala, na drugi strani pa prizadevanja za obuditev in varstvo narave,
torej razvoj ekološke demokracije.
V preteklosti se je predvsem poudarjala pasivna vloga drţave do narave, v drugi
polovici 20. stoletja pa je prišlo do spoznanja, da je za spremembo človekovega
odnosa do narave bistvena aktivna vloga drţave. Prav tako ne gre zanemariti
spoznanja, da je trg, ko gre za spremembo človekovega odnosa do narave vse prej
kot učinkovit. V zvezi z neučinkovitostjo trga je potrebno omeniti klasično Hardinovo
teorijo, ki izhaja iz dejstva, da je edini cilj racionalnega posameznika maksimiranje
materialnega bogastva. Človek, ki prihaja v stik z naravo, po tej teoriji razume okolje
kot nekaj, kar je samoumevno in na razpolago v neomejenem obsegu. Tak odnos do
narave privede do hudih in skrb vzbujajočih posledic, ki se kaţejo v uničenju narave.
Izkoriščevalska racionalnost namreč odnose z naravo jemlje zgolj kot nepotreben
strošek, zato se mu poskuša izogniti. Če ţelimo preprečiti propad narave, moramo
doseči spremembo človekovih odnosov z naravo. Hardin je prepričan, da je vloga
drţave oblikovanje normativnega sistema, pri čemer naj bi bil cilj preobrazbe prava
uzakonitev zmernosti ob človekovih odnosih z naravo. (Antončič, Jakšič, Justin,
2008, str. 4 – 12)
Druţba prevečkrat meni, da je projekt naravnega ravnovesja ohranjajočega razvoja
naperjen zoper materialni napredek, kar se zdi temeljni problem sodobne druţbe
glede vprašanja varstva okolja. Aktivna vloga drţave izvira tudi iz potrebe po
permanentnem prilagajanju človekovih interakcij dinamiki narave. Pri tem gre za
prilagajanje bodočih in ţe potekajočih interakcij človeka in narave. Gre za nujnost
zavestnega usmerjanja sistemskih interakcij, kar lahko zagotovi samo drţava.
Dolţnosti drţave lahko razdelimo v tri temeljne sklope. Drţava mora:
z zakonom urediti vsebino, obseg pravice do zdravega ţivljenjskega okolja,
z zakonom določiti pogoje za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti,
z zakonom določiti pogoje in obseg za poravnavo škode, ki jo določena oseba
povzroči v ţivljenjskem okolju.
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Bistvo zahteve po okolju in ohranjajočem razvoju je v vzpostavitvi enakopravnega
razmerja med razvojem druţbe ter potrebo po ohranitvi in varovanju okolja. Zakon o
varstvu okolja vsebuje temeljne cilje varstva okolja in sredstva za dosego teh ciljev
(Antončič, Jakšič, Justin, 2008, str. 4–12).

3.1

VLOGA DRŢAVNE UPRAVE

Vloga drţavne uprave je, da s sistemskim urejanjem varstva okolja na nacionalni
ravni zagotavlja minimalne standarde okolja in omogoča izboljševanje njegovega
stanja v celotni drţavi. Zato ima drţavna uprava vrsto nalog, ki izhajajo iz te njene
centralne vloge.
Drţavna uprava pripravlja nacionalne politike s področja varstva okolja ter na njih
temelječo zakonodajo in programe varstva okolja. Predvsem je pomembno, da je
odgovorna tudi za izvrševanje te zakonodaje in programov varstva okolja. Pri
oblikovanju politik, zakonodaje in programov varstva okolja mora zagotoviti javnosti,
da se lahko v to oblikovanje aktivno vključi. Drţavna uprava je zadolţena, da
spremlja stanje okolja v Republiki Sloveniji ter vodi registre okoljskih informacij in o
stanju okolja obvešča javnost.
Spremljanje stanja okolja je pomemben element varstva okolja, saj se na podlagi
okoljskih podatkov lahko oblikujejo ustrezne politike varstva okolja oziroma izdelajo
programi za izboljšanje njegovega stanja. Poleg tega morajo biti ti podatki na
razpolago javnosti, da je le ta obveščena o kakovosti okolja, v katerem ţivimo.
Za stimuliranje zmanjševanja onesnaţevanja so lahko izredno učinkoviti tudi razni
ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja, kot so okoljske dajatve, trgovanje s
pravicami do emisije, zavarovanja, bančne garancije, krediti z ugodnejšo obrestno
mero za naloţbe, ki prispevajo k varstvu okolja ipd. Zmanjševanje onesnaţevanja
lahko drţavna uprava stimulira s spodbudami iz drţavnega proračuna, ki so
namenjene za spodbude za posege v okolje, s katerimi se občutno zmanjša poraba
snovi in energije ter s tem preprečuje in zmanjšuje obremenjevanje okolja, spodbude
za okolju prijazno proizvodnjo ipd.
Drţavna uprava mora zagotavljati tudi gospodarske sluţbe varstva okolja, s katerimi
obvladuje onesnaţevanje oziroma varstvo okolja na drţavni ravni. Za doseganje
ciljev nacionalnega programa varstva okolja bo morala drţavna uprava glede na
naloge in moţnosti v naslednjih letih zagotoviti čim bolj učinkovito izvrševanje
zakonodaje ter se osredotočiti na ekonomske in finančne instrumente ter zagotoviti
ustrezne spodbude. Med ekonomskimi in finančnimi instrumenti bo potrebno dati
večji poudarek na ustrezne oblike finančnega jamstva (zavarovanja, bančne
garancije, kavcije in druge oblike varščin…) za uvajanje okolju prijaznih tehnologij in
naloţb, ki prispevajo k varstvu okolja ter na kredite z ugodno obrestno mero za take
naloţbe.
Nadaljevati bo potrebno z ustrezno politiko okoljskih dajatev in postopoma ukiniti
okolju škodljive spodbude ter izjeme za plačilo dajatev. Dokončno bo potrebno
vzpostaviti trg s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Drţavna uprava bo
vzpostavila politiko in začela z izvajanjem javnih naročil, kjer bo kot ekonomsko
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prednost upoštevala tudi okoljske zahteve za proizvode oziroma tehnologije, na
podlagi katerih so bili naročeni proizvodi proizvedeni. Z izvajanjem zelenih javnih
naročil bo tako drţavna uprava postavljala zgled in s promocijo zelenih nabav
spodbujala industrijo k razvoju okolju prijaznejših tehnologij.
Prioritetno bo potrebno določiti vrste spodbud, način njihovega dodeljevanja in merila
za dodeljevanje spodbud za posege v okolje, s katerimi se občutno zmanjša poraba
snovi in energije ter s tem preprečuje in zmanjšuje obremenjevanje okolja, spodbud
za rabo obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in soproizvodnje toplote in
električne energije, spodbud za okolju prijazno proizvodnjo ipd.. Poleg tega se bo
drţavna uprava usmerila tudi v izobraţevanje in ozaveščanje javnosti v zvezi z
varstvom okolja.
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4

VLOGA OBČINE

Program varstva okolja in spremljajoče operativne programe sprejema tudi mestna
občina (lahko tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost). Ti morajo biti v
skladu z Nacionalnim programom varstva okolja.

4.1

VLOGA OBČINSKE UPRAVE

Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnoteţje med kakovostjo ţivljenja in
razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami:
z zagotavljanjem kakovosti ţivljenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev,
z okoljskimi tveganji, ki nastanejo zaradi industrijskih in drugih gospodarskih
subjektov ter prometnih tokov (trajnostni transport),
z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na področju občine ipd.
Ker je občina stičišče okoljskih izzivov, lahko občinske uprave sprejmejo ukrepe, ki
so potrebni za zagotavljanje kakovosti okolja glede na njihove potrebe in stanje
okolja v občini. Pri oblikovanju svojih politik varstva okolja, ki morajo biti usklajene z
nacionalnimi politikami, morajo v obzir vzeti okoliščine in posebnosti okolja ter
zahteve glede kakovosti okolja, ki veljajo v občini.
Lokalni programi varstva okolja, ki jih v skladu z zakonodajo lahko sprejme občina,
obravnavajo predvsem kazalce, ki se nanašajo na kakovost zraka, kakovost vode,
porabo vode, porabo energije, emisije toplogrednih plinov, ravnanje z odpadki in
obvladovanje hrupa. Za izvajanje programov lahko občina pripravi ustrezne predpise
in izvaja podrobnejši monitoring okolja. Da bi vzpodbudila manjše onesnaţevanje
okolja, ima občina tudi moţnost, da uvede okoljske dajatve ali dodeli spodbude za
tiste subjekte, ki s svojimi ukrepi zagotavljajo manjše onesnaţevanje okolja.
Občinska uprava mora zagotavljati tudi gospodarske javne sluţbe varstva okolja, s
katerimi obvladuje onesnaţevanje oziroma varstvo okolja na svojem področju.
Ker je pomen ukrepov varstva okolja v občini za zagotavljanje ustreznega okolja na
nacionalni ravni velik, je potrebno v naslednjih letih dati večji poudarek na razvijanju
ustreznih politik in programov varstva okolja, ki se sprejmejo na lokalni ravni. Pri tem
je potrebno dati poudarek na urejanje prometnih tokov (trajnostni transport),
učinkovito rabo energije in vode, ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter na
zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka in ravni hrupa.
Zagotoviti je treba, da se občine lotijo urejanja okoljskih vprašanj sistematično,
oblikujejo lastne okoljske cilje in jim prilagodijo programe varstva okolja ter jih
ustrezno izvajajo. Za učinkovito izvajanje svojih nalog na področju varstva okolja se
občinskim upravam priporoča, da uvedejo ustrezen sistem ravnanja z okoljem, za
večje pa se priporoča sistem EMAS ali ISO 14001.
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Tudi občinska uprava bo morala vzpostaviti politiko in začeti z izvajanjem javnih
naročil, kjer bo kot ekonomsko prednost upoštevala tudi okoljske zahteve za same
proizvode oziroma tehnologije, na podlagi katerih so bili naročeni proizvodi
proizvedeni.
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5

OKOLJSKA IZHODIŠČA PO ZAKONU O VARSTVU OKOLJA

Okoljska izhodišča po Zakonu o varstvu okolja so zlasti:
stanje okolja in njegovih delov, vključno z obstoječimi obremenitvami,
ugotovljeno na podlagi monitoringa okolja (96. člen Zakona o varstvu okolja),
obveznosti ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na
preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja,
Nacionalni program varstva okolja,
operativni programi varstva okolja,
varstvena, varovana, zavarovana, degradirana in druga območja, na katerih je
zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja voda, varstva naravnih virov
ali kulturne dediščine predpisan poseben pravni reţim,
območja ali deli okolja, ki so skladno s predpisom razvrščeni v razrede ali
stopnje,
predpisane omejitve rabe prostora zaradi obratov, v katerih lahko pride do
večje nesreče iz 18. člena zakona,
veljavni pravni reţimi na območjih ali delih okolja iz 5., 6. in 7. točke tega
odstavka.
Okoljska izhodišča vsebujejo tudi cilje preprečevanja in zmanjševanja
obremenjevanja okolja in okvire za programiranje, planiranje in načrtovanje posegov
v okolje, da se glede na obstoječo stopnjo obremenitve okolja ali občutljivosti okolja
za posamezno vrsto posegov prepreči, omeji ali zmanjša obremenjevanje okolja.
Teorija deli strukturo okoljskih izhodišč na 4 dele:
1. opis stanja: npr. koliko dni v letu je koncentracija CO2 presegla dovoljeno
predpisano vrednost.
2. cilji: kolikšni posegi so še moţni oziroma kolikšni varstveni posegi so potrebni.
3. predpisi (določajo okvir poseganja v okolje, karta RS označuje območja
različne stopnje varovanja): povzema ţe urejena področja in ugotavlja, kje je
potrebna dodatna ureditev.
4. Dodatni ukrepi Ministrstva za okolje: dodatna in podrobnejša regulacija
posameznih področij.
Kot sinonim za okoljska izhodišča se uporablja tudi pojem okoljski načrt. Je splošni
pravni akt, ki ga sprejme parlament na podlagi znanstvene študije o ranljivosti okolja,
preveri oziroma dopolni pa ga vsake štiri leta. V tem aktu se za posamične dele
Slovenije določi, kolikšno je v prihodnosti še moţno obremenjevanje okolja. Namen
je torej v tem, da se na podlagi ugotovitve obstoječe obremenjenosti določi
maksimalno moţno obremenitev glede na kriterij ohranitve ravnovesja (naravno
ravnovesje se ne sme porušiti) ((ZVO-1) Ur.l. RS, št. 41/2004).
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6

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

Celovita oziroma ekološka presoja vplivov na okolje se deli na dva instituta:
celovita strateška presoja vplivov na okolje se opravlja na abstraktni ravni in
preverja skladnost strategije razvoja z okoljskimi izhodišči (npr. skladnost
prostorskega akta občine z okoljskimi izhodišči),
presoja vplivov na okolje se opravlja na konkretni ravni (npr. sprejemljivost
gradnje določenega stanovanjskega objekta glede na občinski prostorski akt).
Končni akt presoje se imenuje okoljevarstveno soglasje. Presoja vplivov na
okolje, različne vrste okoljevarstvenih dovoljenj in postopek so podrobno
obravnavani v IV. oddelku Zakona o varstvu okolja: »Posegi v okolje« (50 – 95.
člen). Na tem mestu konkretne presoje vplivov na okolje ne obravnavamo, ker
gre ţe za konkretizacijo politike varstva okolja in kot tako preventivni
instrument varstva okolja.
Celovita (strateška) presoja vplivov na okolje – CVPO (Strategic Environmental
Assesment – SEA) je upravni akt sui generis. Je proces odločanja na strateški ravni,
pri katerem se s proaktivnim pristopom odloča o primernosti poti do ciljev, in sicer
najučinkovitejše umeščanje dejavnosti v prostor.
Presoja se plan, program, načrt in drugi splošni akt ter njegove spremembe . Za
navedene dokumente zakon uporablja skupni termin plan (razlike med planom in
načrtom skorajda ni; plan je v primerjavi z načrtom morda bolj splošen, v primerjavi s
programom pa bolj konkreten).
Po 51. členu Zakona o varstvu okolja se v postopku presoje vplivov na okolje se
ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive
nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne
vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoţenje in
kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja. Vlada predpiše vrste posegov,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti,
lokacije in moţnih vplivov na okolje. Na evropski ravni celovite presoje vplivov na
okolje urejata Direktiva Evropske unije o celoviti presoji vplivov na okolje (št.
42/2001) in Protokol k Espoo konvenciji o čezmejnih vplivih.
Namen celovite presoje vplivov na okolje je ugotoviti in oceniti vplive na okolje ter
vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in
kulturne dediščine v plan, pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove
izvedbe na okolje. Izvedba plana ima lahko pomembne vplive na okolje, zato je
presoja vplivov na okolje smotrna. Nanaša se na različna področja, kot so urejanje
prostora, energetike, prometa, industrije… Če se z njimi določa ali načrtuje poseg v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51.
člena zakona (presoja vplivov na okolje), ali če je zanj zahtevana presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
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6.1

POSTOPEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

Pripravljavec plana pošlje svojo namero ministrstvu. Obvestilo o nameri vsebuje
vrsto, vsebino in natančnost plana ter kartografski prikaz določenih ali načrtovanih
posegov ali območja, ki ga plan zajema. V 30-ih dneh od prejema obvestila
ministrstvo sporoči pripravljavcu plana, ali je potrebna celovita presoja vplivov na
okolje (obvestilo o nameri in povratna informacija ministrstva se ne uporabljata pri
celoviti presoji vplivov drţavnega in občinskega prostorskega načrta ter občinskega
podrobnega prostorskega načrta na okolje).
Če se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, se obvesti javnost preko
svetovnega spleta in dnevnega časopisja.
Pred celovito presojo vplivov na okolje mora pripravljavec plana v okoljskem poročilu
opredeliti, opisati in ovrednotiti vplive izvedbe plana na okolje in moţne alternative,
upoštevajoč cilje in geografske značilnosti območja – vsebuje informacije, potrebne
za celovito presojo, hkrati pa mora biti razvidno upoštevanje okoljskih izhodišč ter
način spremljanja vplivov plana na okolje pri izvajanju. Natančnejšo vsebino
okoljskega poročila predpiše vlada, in sicer z Uredbo o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje.
Če se plan nanaša na varovana območja (zavarovana območja, posebna varstvena
območja in potencialna posebna ohranitvena območja) v skladu s predpisi s področja
ohranjanja narave, se pri pripravi okoljskega poročila uporabljajo določbe predpisa, ki
ureja presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja (101. člen
Zakona o ohranjanju narave, Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja). V takih primerih se presoja glede na
varstvene cilje varovanih območij; moţni so omilitveni (plan sprejemljiv pod
določenimi pogoji) ali izravnalni ukrepi (plan je s stališča ohranjanja narave
nesprejemljiv; izravnalni ukrepi so npr. denarno nadomestilo, vzpostavitev novega
varovanega območja itd.). Ob prevladi javne koristi je lahko plan zavrnjen, če ni
druge alternative.
Okoljsko poročilo mora biti revidirano. Pripravljavec pošlje ministrstvu plan in okoljsko
poročilo, ta pa slednja posreduje pristojnim ministrstvom in drugim organizacijam, ki v
21 dneh pošljejo pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov ali pisno zahtevajo dopolnilo
okoljskega poročila, če ne omogoča celovite presoje vplivov na okolje (brez pisnega
obvestila o pomanjkljivosti se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno). Ministrstvo v 30
dneh od prejema obvesti pripravljavca o ustreznosti okoljskega poročila ali o potrebni
dopolnitvi – v tem primeru imajo ministrstva in druge organizacije dodatnih 21 dni od
prejema popravljenega okoljskega poročila, da pošljejo svoja pisna mnenja.
Najkasneje 45 dni od prejema plana in okoljskega poročila ministrstvo pošlje
pripravljavcu pisno mnenje (skupaj z mnenji drugih ministrstev in organizacij).
Javnosti mora biti omogočena seznanitev s planom in okoljskim načrtom v okviru
javne razgrnitve; ta traja najmanj 30 dni in omogoča dajanje mnenj in pripomb.
Zagotoviti se mora tudi javno obravnavo. Javno naznanilo z navedbo kraja in časa
javne razgrnitve, javne obravnave ter načina dajanja mnenj in pripomb pripravljavec
objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Temeljni mednarodni akt o
sodelovanju javnosti pri urejanju okolja je Aarhuška konvencija, ki ureja dostop do
okoljskih podatkov, sodelovanje pri sprejemanju pravnih aktov in pravna sredstev
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javnosti, če nima dostopa do okoljskih podatkov ali ji ni omogočeno sodelovanje.
Vključenost javnosti je urejeno v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in
posebej tudi v Zakonu o varstvu okolja, ki pri posameznih aktih konkretizira načelo
sodelovanja. Pri pravu varstva okolja se sodelovanje javnosti uresničuje preko dveh
načel:
1. Vsakdo mora imeti dostop do okoljskih podatkov, s katerimi razpolaga drţava
in lokalna skupnost. To so podatki o stanju posameznega dela okolja (npr.
stopnja onesnaţenja reke, zvoka, zraka...) in na kakšen način drţava skrbi za
varstvo okolja na posameznih področjih.
2. Vsakdo ima pravico do sodelovanja pri sprejemanju splošnih pravnih aktov in
sprejemanju konkretnih pravnih aktov (primer: gradbeno dovoljenje za objekt,
ki je za okolje lahko obremenjujoč, npr. avtocesta).
Sodelovanje javnosti je pomembno tudi zaradi javnosti lastnih interesov – plani, ki so
predmet celovite presoje vplivov na okolje, vplivajo na konkretne plane in s tem na
čisto konkretne interese javnosti.
6.1.1

Čezmejni vplivi

Čezmejni vpliv se nanaša na vplive izvedbe plana na okolje v drţavi članici. V tem
primeru ministrstvo najkasneje hkrati z javnim naznanilom javnosti pošlje plan in
okoljsko poročilo pristojnemu organu te drţave članice in zaprosi za izjavo o
sodelovanju v postopku celovite presoje. Če sodeluje, lahko drţava članica zahteva
obravnavo mnenj in pripomb ali druge oblike posvetovanja o zmanjšanju ali odpravi
moţnih čezmejnih vplivov (pristojna organa se dogovorita o roku posredovanja takih
mnenj – v tem primeru se ta rok upošteva tudi za mnenja domače javnosti – sklep o
tem se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu). Ministrstvo mora o
sodelovanju tuje drţave obvestiti pripravljavca ter mu najkasneje 15 dni od pridobitve
pošlje mnenje in pripombe te drţave.
6.1.2 Presoja plana drţave članice
Gre za obraten primer, ko plan v tuji drţavi lahko posega v okolje Republike
Slovenije. Drţava se v tem primeru v danem roku opredeli, ali ţeli sodelovati v
postopku. Če ministrstvo izve za plan, ne da bi ga drţava članica obvestila, mora od
pristojnega organa te drţave zahtevati plan in okoljsko poročilo – po prejemu le-teh
obvesti drţavo članico o sodelovanju. V primeru sodelovanja ministrstvo pošlje
dokumente v mnenje drugih pristojnih ministrstev in organizacij ter mora zagotoviti
sodelovanje javnosti. Mnenja in pripombe ministrstev, organizacij in javnosti se pošlje
pristojnemu organu drţave članice v dogovorjenem roku. Moţen je tudi prej omenjen
dogovor o posvetu glede zmanjšanja ali odprave moţnih škodljivih vplivov izvedbe
plana na okolje Republike Slovenije.
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6.1.3 Potrditev plana
Pripravljavec plana mora ob upoštevanju mnenj in pripomb ministrstev, organizacij,
javnosti in drţav članic ministrstvu poslati spremenjen ali dopolnjen plan. V 30-ih
dneh od prejema tega plana mora ministrstvo ob upoštevanju vseh mnenj in pripomb
izdati odločbo, s katero:
potrdi sprejemljivost plana, če so vplivi izvedbe plana na okolje sprejemljivi – v
tem primeru drţavni ali občinski organ lahko izda akt, ki je predmet presoje,
zavrne potrditev, če vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.
Potrditev se šteje za soglasje ministrstva, če je za plan pred njegovim sprejetjem
potrebna pridobitev soglasja ministrstva – velja za plan, ki ga na področju
prostorskega načrtovanja sprejema občina ali druga samoupravna lokalna skupnost,
soglasje pa izda ministrstvo, pristojno za urejanje prostora; če v predpisanem roku ne
izda sklepa o potrditvi oziroma ga ne predloţi v odločanje vladi, se šteje predhodno
soglasje za samostojno odločbo.
6.1.4 Pritoţba
V primeru, da je pripravljavec drţavni organ, o pritoţbi odloči vlada, če pa je
pripravljavec pristojen organ občine, pritoţba ni mogoča, je pa moţno sproţiti upravni
spor.
6.1.5 Obvestilo o sprejetem planu
Pripravljavec mora obvestiti pristojna ministrstva in druge organizacije, drţavo članico
in javnost. Obvestilo vsebuje zlasti:
1. opis vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan,
2. upoštevanje mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe
plana na okolje,
3. razloge za sprejete odločitve glede na moţne alternative,
4. opis načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju plana.
6.1.6 Spremljanje izvajanje plana
Če ministrstvo z monitoringom ali z drugačnim načinom, določenim v okoljskem
poročilu, ugotovi nepredvidene škodljive vplive na okolje zaradi izvajanja plana, mora
o tem obvestiti pripravljavca in v skladu s pristojnostmi zagotoviti njihovo zmanjšanje
ali odpravo.
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6.2

PRIMER: KAKO OBČINA PRISTOPI K POSTOPKU CELOVITE PRESOJE
VPLIVOV NA OKOLJE

1. Ţupan sprejme sklep, ki ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter
ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam.
2. Občina pripravi osnutek prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora
in ga pošlje ministrstvu, ki ga nato posreduje nosilcu urejanja prostora.
Smernice morajo podati ministrstvu in občini v roku 30-ih dni.
3. Ministrstvo izda Odločbo, v kateri opredeli ali je za konkretni plan potreben
postopek celovite presoje vplivov na okolje. Lahko gre tudi za presoja vplivov
plana na varovana območja.
4. Občina izbere izdelovalca Okoljskega poročila.
5. Občina pošlje ministrstvu Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom
občinskega prostorskega načrta ministrstvu.
6. Ministrstvo najkasneje v 15-ih dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno
izdelano in v skladu s predpisi.
7. Občina mora v postopku priprave občinskega prostorskega načrta omogočiti
javno razgrnitev (vključno z okoljskim poročilom).
8. Po prejemu osnutka ministrstvo pošlje dokument ostalim ministrstvom in
nosilcem urejanja prostora za podajo mnenja najkasneje v 21-ih dneh.
9. V mnenju se ministrstva opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov občinskega
prostorskega načrta na okolje. Na podlagi tega se ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega
prostorskega načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
10. Minister v 75-ih dneh od prejema predloga občinskega prostorskega načrta s
sklepom potrdi predlog občinskega prostorskega načrta, če nosilci urejanja
prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu občinskega prostorskega načrta
njihove smernice upoštevane.
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7

VIZIJA IN CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA DO LETA 2020

Vizija in cilji trajnostnega razvoja do leta 2020 na področju okolja so zmanjšati
prispevek h podnebnim spremembam, kar pomeni, da bi dosegli zmanjšanje
toplogrednih plinov vsaj za 30 % glede na leto 1991, do leta 2050 pa za 80 %. S
takim ciljem bi dosegli, da bi bilo do leta 2020 manj kot 5 % prebivalcev ogroţenih
zaradi okoljskih ali gospodarskih posledic podnebnih sprememb. Prav tako naj bi do
leta 2020 imelo vsaj 80 % prebivalcev kakovosten dostop do javnega potniškega
prevoza. Do leta 2013 naj bi se polno implementirala mreţa Natura 2000 pri čemer
se upošteva ekološko pomembna in zavarovana območja.
Za uresničitev vizije in ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji je kot prednostna naloga
predlagan prehod na druţbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov. To pomeni
postopno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa. Slednje bo mogoče
doseči z obnovo ţelezniškega sistema, javnega prometa ter z ustreznim
obdavčenjem vozil in prevoza.
Pomembna je trajnostna energetska politika, v okviru katere so predvideni naslednji
projekti: učinkovita raba električne energije, sončne elektrarne, lesna biomasa lahko
nadomesti fosilna goriva in električno energijo, prenova stavb, geotermalna energija,
sončna energija za ogrevanje in toplo vodo, gradnja energetsko učinkovitih lesnih
stavb, eko-centri kot demonstracijski projekt trajnostne gradnje in bivanja)
V okviru trajnostne prometne politike naj bi se zagotovilo konkurenčnejši in
kakovostnejši javni potniški promet ter spodbujanje trajnostnega tovornega prometa,
ki je v Sloveniji, zaradi same lege drţave, v velikem obsegu in se mu je nemogoče
izogniti (Plan B za Slovenijo, 2007, str. 4–33).
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8

KAKOVOST ZRAKA V NOVI GORICI

Drţave so ţe pred desetletji sprevidele, da zrak ni neomejena, nepokvarljiva
surovina, ki bi jo lahko nadomestili. Za varstvo in tudi lepše ţivljenje ljudi tako na
evropski, drţavni kot tudi na lokalni ravni obstajajo zakoni, ki določajo, kdo analizira
zrak, saj se le tako lahko zagotovi standard kakovosti. Nova Gorica je med mesti,
zaradi katerih je Evropska komisija leta 2007 Sloveniji poslala opomin zaradi
preseganja mejnih vrednosti prašnih delcev v zraku. Nova Gorica je morala
nemudoma ukrepati in pripraviti program in ukrepe, ki bodo zmanjšali izpust
onesnaţeval v zrak.
Meritve koncentracij različnih snovi v zraku so najzanesljivejši pokazatelj stanja
kakovosti zunanjega zraka na določenem območju. Agencija Republike Slovenije za
okolje v okviru drţavne mreţe izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka na različnih
merilnih mestih po Sloveniji. Opravljajo meritve sledečih onesnaţeval: ţveplovega
dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, ozona, organskih spojin ter
delcev PM10 in PM2,5.
Prva avtomatska postaja za meritve onesnaţenosti zraka na zahodnem delu
Slovenije je bila postavljena leta 2001 v Novi Gorici. V prvem letu je Agencija
Republike Slovenije za okolje testirala delovanje sistema za spremljanje delovanja
merilnih postaj, merilnikov in umerjanje instrumentov. Od leta 2002 pa se beleţijo
sistematske meritve in rezultati meritev se mesečno objavljajo v biltenu Agencije
Republike Slovenije za okolje. Poročilo vsebuje rezultate izvedenih meritev
koncentracij onesnaţeval v zraku v drţavni merilni mreţi v Sloveniji s posebnim
poudarkom in podrobnejšo analizo za merilno mesto v Novi Gorici. Merilno mesto leţi
na majhni vzpetini blizu Vojkove ceste.
Glavno mestno območje Nove Gorice leţi zahodno od lokacije avtomatske postaje,
naseljeno je tudi območje severovzhodno od postaje (Kromberk). Proti jugozahodu
se relief rahlo spušča, proti severovzhodu bolj dviga v pobočja proti Trnovskemu
gozdu. Postaja leţi na manjšem griču, sicer pa se v smeri proti zahodu kmalu začne
ravninski svet, ki se nadaljuje v Padsko niţino. Tudi proti vzhodu je svet odprt in
preteţno ravninski.
V neposredni bliţini, vzhodno od merilnega mesta, poteka v smeri sever-jug močno
prometna Vojkova cesta, jugozahodno od postaje pa prav tako prometna Ulica
tolminskih puntarjev. Po podatkih iz emisijskih evidenc Agencije Republike Slovenije
za okolje v bliţini merilnega mesta ni drugih večjih virov emisij onesnaţeval.
Onesnaţevalo, ki najbolj vpliva na kakovost zraka poleti na Primorskem in ob Obali,
je ozon. Koncentracije ozona so na tem območju najvišje, ker so obdobja stabilnega
poletnega vremena z visokimi temperaturami zraka in močnim sončnim obsevanjem
pogostejša in daljša kot drugod po Sloveniji. Do sem namreč sega še vpliv
sredozemskega podnebja z vročimi in suhimi poletji. Ker je merilno mesto geografsko
odprto in dobro prevetreno, so temperaturne inverzije v hladnem delu leta redke in
neizrazite, in četudi do njih kdaj pride, nimajo takega negativnega vpliva na kakovost
zraka kot ga imajo inverzije v kotlinah in dolinah drugod po Sloveniji.
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Slika 2: Merilno mesto v Novi Gorici

Vir: Bolte (2006, str. 17)
Meritve onesnaţenosti zraka z delci PM 10 (trdni delci velikosti do 10 μm)
Dovoljeno število prekoračitev mejne dnevne koncentracije je bilo preseţeno v dveh
od petih let (2005 in 2006), mejna letna koncentracija pa v teh petih letih ni bila
preseţena. Merilno mesto v Novi Gorici je bilo z delci PM10 v primerjavi z ostalimi
merilnimi mesti v Sloveniji med manj onesnaţenimi. (Bolte, 2006, str.:21 – 26)
Meritve onesnaţenosti zraka z ozonom
Koncentracije ozona so prekoračevale opozorilno urno vrednost, ki je določena za
zaščito zdravja v Novi Gorici vsako leto v času od junija do septembra, alarmna
vrednost pa je bila prekoračena enkrat. Letno dovoljeno število prekoračitev ciljne 8
urne vrednosti koncentracije ozona je bilo preseţeno vseh pet let. Za merilno mesto
Nova Gorica lahko na podlagi podatkov za obdobje 2002-2006 sklepamo, da so
koncentracije ozona prekoračevale opozorilno urno vrednost, če je bila dnevna
temperatura zraka vsaj 21 ºC, maksimalna pa vsaj 30 ºC. Prekoračitve so se
pojavljale v času od junija do septembra, ko je bilo sončno sevanje najmočnejše.
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Višje koncentracije so bile takrat, ko so pihali vetrovi iz smeri jugo-jugozahod do
zahod. To kaţe na vpliv s širšega območja severne Italije. (Bolte, 2006, str.:21 – 26)
Meritve koncentracij z dušikovimi oksidi
Koncentracija dušikovega dioksida je v Novi Gorici v dveh od petih let prekoračila
spodnji ocenjevalni prag. Na prevladujoč vpliv iz prometa kaţejo: porazdelitev
koncentracij po smereh vetra (višje koncentracije pri smereh vetra, kjer so
prometnice), višje vrednosti ob delavnikih kot ob koncih tedna, višje koncentracije v
času jutranje prometne konice. Razmerje med koncentracijami ob delavnikih in ob
koncu tedna, kar odraţa tudi razmerje med gostoto prometa ob delavnikih in ob
koncu tedna, je bilo v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti v Sloveniji najmanjše:
Nova Gorica 1,32, Ljubljana 1,39, Maribor 1,46 (večji promet v Novi Gorici tudi ob
vikendih zaradi igralnic). (Bolte, 2006, str.:21 – 26)
Meritve onesnaţenosti zraka z ogljikovim monoksidom
Koncentracije ogljikovega monoksida na merilnem mestu v Novi Gorici so bile v tem
obdobju nizke, v vseh petih letih niso prekoračile spodnjega ocenjevalnega praga 8urne koncentracije. Podobno kot pri dušikovih oksidih se kaţe vpliv iz prometa.
(Bolte, 2006, str.:21 – 26)
Meritve onesnaţenosti zraka z ţveplovim dioksidom
Koncentracije ţveplovega dioksida na merilnem mestu v Novi Gorici so bile med
najniţjimi v Sloveniji (v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti v drţavni mreţi) in je bil le
v dveh od petih let prekoračen spodnji ocenjevalni prag. (Bolte, 2006, str.:21 – 26)
V tabeli 1 je prikazano petletno povprečje koncentracij različnih onesnaţeval na
različnih merilnih mestih po Sloveniji, in sicer od leta 2002 do leta 2006 po podatkih
Agencije Republike Slovenije za okolje.
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Tabela 1: Pregled koncentracij različnih onesnaţeval (prekoračene mejne
vrednosti so v rdečem tisku)
Merilno
mesto

Žveplov dioksid SO2

Dušikov dioksid
NO2

dušikovi
oksidi
NOX

ogljikov
monoksid
CO2

Delci PM10

Ozon O3

leto

zima

ura

24 ur

leto

ura

Leto

ur

leto

24 ur

ura

Ur

leto

Cp
(μg/m3)

Cp
(μg/m3)

>MV

>MV

Cp
(μg/m3)

>MV

Cp

max

>MV

>OV

>CP

Cp

(μg/m3)

(μg/m3)

Cp
(μg/m3)

Ljubljana

7,4

9

0

0

29,9

0

46,2

4,3

40,4

58

9,4

44,6

44

Maribor

7,6

8,6

0

0

35,2

0,2

61,4

3,4

48,4

103

0

6,2

37,8

Celje

7,4

14,8

0,4

0

25,8

0

42,6

4,5

43,8

76

1

41,6

44

Trbovlje

10,4

17,4

8,2

0,4

27

0

46,6

47,2

76,6

1,6

25

41

Hrastnik

12,8

15,4

18,8

1,8

1

30,8

45,2

Zagorje

16

22,6

20,4

2,2

Murska S

5,2

6,4

0

0

13,8

0

19,8

Nova G.

6,8

7,8

0

0

25,4

0

42,2

3

Koper

(μg/m3
)

48,6

95,8

0

18,6

38

37,4

47,4

0,2

42,2

51,6

35,6

33,4

44,4

57

49,6

34

48

38

73

74

7,8

97

98,4

2,6

57,2

56,8

69

90

9,5

Krvavec
Iskrba

0,7

0,9

16

Otlica

5

Legenda:
Cp – povprečna koncentracija
Cmax – najvišja koncentracija
>OV – število primerov s prekoračeno opozorilno vrednostjo
>MV – število primerov s prekoračeno mejno vrednostjo
>CV – število primerov s prekoračeno ciljno vrednostjo

Iz zgornje tabele je razvidno, da je onesnaţenost zraka z onesnaţevali, katerih vira
sta preteţno promet in industrija, največja v mestih, še posebej ob prometnih cestah.
Merilno mesto v Novi Gorici je po onesnaţenosti s temi onesnaţevali med najniţjimi
v Sloveniji, saj leţi na robu mesta in nekoliko stran od cest. Raven koncentracij vseh
onesnaţeval razen ozona je v Novi Gorici primerljiva z ravnijo koncentracij v
Rakičanu pri Murski Soboti. Tudi to merilno mesto namreč leţi na geografsko
odprtem in prevetrenem območju in v bliţini mesta (Murska Sobota), le da je vpliv
emisij onesnaţeval iz okolice (predvsem iz mesta Murska Sobota) še manjši, kot je
vpliv emisij iz mest Nove Gorice, Gorice in iz bolj oddaljenih gosto naseljenih ter
industrijskih območij severne Italije.
Koncentracije ozona, predvsem pa prekoračitve opozorilne urne vrednosti, so na
merilnem mestu Nova Gorica med najvišjimi v Sloveniji – v tem je to merilno mesto
primerljivo z merilnima mestoma Koper in Otlica. Onesnaţenost z ozonom je nasploh
značilnost celega območja Primorske in Obale, kar je na eni strani posledica višjih
temperatur in močnejšega sončnega obsevanja v tem delu Slovenije, na drugi strani
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pa tudi posledica transporta z ozonom onesnaţenega zraka iz severne Italije, kar pa
kvantitativno še ni bilo raziskovano.

8.1

OCENA ONESNAŢENOSTI ZRAKA

Onesnaţenost zraka z onesnaţevali, katerih glavni vir je promet in industrija (ţveplov
dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid), je bila nizka v tem petletnem obdobju.
Raven koncentracij je primerljiva z ostalimi merilnimi mesti, kjer gre za geografsko
odprto lego z dobro prevetrenostjo, večjo oddaljenostjo od prometnih cest, večjo
oddaljenostjo od industrijskih virov.
Izmerjene koncentracije ozona so bile v Novi Gorici med najvišjimi v Sloveniji.
Primerljive so z meritvami na merilnih mestih v Kopru in na Otlici, kar kaţe na vpliv
transporta onesnaţenega zraka s področja severne Italije. Kolikšen deleţ lahko temu
pripišemo, še ni ugotovljeno.
Koncentracije delcev PM10 so v Novi Gorici prekoračile dovoljeno mejno vrednost v
zadnjih dveh od petih let. V primerjavi z ostalimi merilnimi mesti so izmerjene
vrednosti med niţjimi v Sloveniji. S tem problemom se soočajo tudi v drugih mestih v
Evropi in v svetu. Za natančnejšo opredelitev virov so potrebne dodatne analize in
raziskave.

8.2

UKREPI IN PREDLOGI ZA ZMANJŠEVANJE ONESNAŢENOSTI ZRAKA
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA

Glede na stanje onesnaţenosti z delci PM10 v Sloveniji in Novi Gorici je potrebno
sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje emisij delcev PM10. To je potrebno toliko
bolj, ker evropske direktive v naslednjih letih predvidevajo zniţevanje dovoljenih
vrednosti. Obveznost za pripravo ukrepov je Slovenija prejela še posebej z
opominom Evropske komisije. V Mestni občini Nova Gorica se ţe izvajajo nekateri
ukrepi, ki bi lahko pripomogli k zmanjšanju prometa v mestu in s tem k zmanjšanju
koncentracije PM10 v zraku.
Povzročitelj onesnaţevanja mora izvesti vse potrebne ukrepe za preprečevanje in
zmanjšanje onesnaţevanja, da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih
mejnih vrednosti. Za napravo, v kateri poteka dejavnost, ki lahko onesnaţuje okolje z
emisijami, si mora nosilec te dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Pri
svojem ravnanju mora povzročitelj obremenitve upoštevati vsa pravila, ki so potrebna
za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja.
V primeru okoljske nesreče mora povzročitelj nesreče nemudoma obvestiti organ,
pristojen za obveščanje. Vse stroške sanacije po nesreči praviloma nosi povzročitelj.
Če povzročitelja ni moţno odkriti, nosi stroške drţava ali občina (subsidiarna
odgovornost), odvisno od vrste nesreče. Povzročitelj obremenitve okolja, ki si mora
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju
37

najmanj eno osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja, to je
pooblaščenec za varstvo okolja. O imenovanju pooblaščenca in o njegovih
pooblastilih mora povzročitelj obvestiti pristojno ministrstvo in občino, v kateri ima
sedeţ.
8.2.1 Ukrepi s področja obveščanja in ozaveščanja občanov
Z zagotavljanjem informacij in ozaveščanjem lahko pomagamo pri spreminjanju
vzorcev navad glede trajnostne mobilnosti. Nacionalni program varstva okolja ţe v
svojih načelih in strateških usmeritvah poudarja pomen okoljske ozaveščenosti in
dialoga z vsemi zainteresiranimi ter sodelovanje javnosti. Omenjena načela izhajajo
iz Aarhuške konvencije in Direktiv Evropske unije, ki se nanašajo na pravico javnosti
do dostopa do podatkov, do udeleţbe v postopkih in do varstva njenih pravic.
Okoljsko ozaveščanje oziroma krepitev zavesti o skupni odgovornosti za stanje v
okolju in spodbujanje pripravljenosti za spreminjanje sistema vrednot in ţivljenjskega
sloga vseh prebivalcev Slovenije sta opredeljena kot eden od ukrepov doseganja
ciljev trajnostnega razvoja. S pomočjo različnih komunikacijskih poti, orodij in
dejavnosti naj bi skušali krepiti okoljsko in etično zavest ter razvoj vrednot in
spremembe navad. Kot konkreten cilj na področju prometa tako Nacionalni program
varstva okolja, kot tudi program na nivoju občine, poudarja dejavnosti za povečanje
uporabe alternativnih oblik mobilnosti in odgovornejše uporabe avtomobila. Med
ukrepi, ki naj bi omogočali doseganje ciljev, so navedena sodelovanje in spodbujanje
občin pri uveljavljanju trajnostne mobilnosti ter ozaveščanje o vplivih avtomobilskega
prometa in prednostih alternativnih načinov prevoza.
Novejše raziskave na področju ozaveščanja o okoljskih posledicah prometa potrjujejo
domnevo, da je precej dolga pot od ozaveščenosti o obstoju problema (na primer
prometne gneče v mestu) do spremembe vedenja v smeri njegovega reševanja.
Ključnega pomena je, da ljudje sprejmejo osebno odgovornost za nastanek
problema. Če ne čutijo osebne vpletenosti, na primer v nastanek gneče, svojih
potovalnih navad ne bodo spremenili. Morebitni prehod na alternativne oblike
prevoza bo odvisen od tega, kako ga ljudje dojemajo (ali je dovolj zanesljiv, hiter,
udoben itd.) in kakšne prednosti jim v primerjavi z avtom prinaša. Ključni korak je
odločitev o spremembi, ki najprej vodi do poskusne uporabe alternativnih prevoznih
načinov. Če in ko se ti izkaţejo za učinkovite, ljudje dolgoročno spremenijo svoje
potovalne navade (Plevnik, 2008, str. 21).
Mestna občina Nova Gorica se je v letu 2008 ţe devetič vključila v mednarodno
akcijo Evropski teden mobilnosti, Dan brez avtomobila. Organizirala je več dogodkov
in prireditev. V akcijo je pritegnila tudi partnerje, ki so se odzvali vabilu in bili
pripravljeni sodelovati. Osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti 2008 je bila
"Zadihajmo s polnimi pljuči". Ta tema poudarja nujo po izboljšanju kakovosti zraka na
lokalni ravni. V zadnjih letih smo ljudje s svojo dejavnostjo, posebej na področju
prometa, povzročili veliko zdravju škodljivih izpustov v zrak. Promet, ki je postal
bistven za nemoteno ţivljenje v urbanih središčih, zaradi svoje količine prekomerno
škodljivo prispeva k okoljskim, zdravstvenim in socialnim teţavam. V Evropski uniji
večina prebivalcev podpira načine prevoza, ki so bolj spoštljivi do okolja. Veliko ljudi
je zaskrbljenih zaradi kakovosti zraka, ki ga dihajo in so pripravljeni spremeniti svoj
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ţivljenjski stil na področju mobilnosti, vendar pa potrebujejo praktično spodbudo in
zgled.
Program akcije Evropski teden mobilnosti 2008, ki je potekal od 16. do 22.
septembra je vključeval zanimive dogodke, ki so bili razporejeni čez teden. Na
Tehniškem šolskem centru, na Srednji ekonomski šoli Nova Gorica ter na dvorišču
telovadnice na Rejčevi ulici je bila postavljena informacijska stojnica Zavoda za
zdravstveno varstvo Nova Gorica na temo »Zadihajmo s polnimi pljuči – mobilnost in
zdravje«. Na navedeno temo so ves teden potekala predavanja na Zavodu za
zdravstveno varstvo, po dogovoru z ostalimi srednjimi šolami (Mestna občina Nova
Gorica, 2009).
V Obrtnem domu Nova Gorica je potekalo predavanje z naslovom: Onesnaţenost
zraka z ozonom v goriški zdravstveni regiji in vpliv ozona na zdravje ljudi. Izjemen
odziv je dosegel izviren gledališko ekološki pasijon z naslovom: Vzemimo si čas –
danes. Izvedel ga je Amaterski mladinski oder in gledališče na vrvici Nova Gorica.
Predstava je potekala od novogoriškega gledališča do Bevkovega trga (Mestna
občina Nova Gorica, 2009).
V Tednu mobilnosti 2008 je Mestna občina Nova Gorica omogočila brezplačne
meritve izpušnih plinov na avtomobilih ter brezplačno servisiranje koles, postavila
kolesarski poligon, izvedla predstavitve električnih skuterjev in električnih koles ter ne
nazadnje vpeljala v uporabo nov mestni avtobus (Mestna občina Nova Gorica, 2009).
Potekali so tudi programi za najmlajše, saj se Mestna občina Nova Gorica zaveda,
da je potrebno osveščanje o okoljskih problemih začeti ţe zelo zgodaj. Organizirana
je bila ustvarjalna delavnica za otroke in starše ter različne predstave, ki so skozi igro
predstavile okoljske probleme in njihove rešitve (Mestna občina Nova Gorica, 2009).
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Slika 3: Zapora ulice ob Dnevu brez avtomobila

Vir: Mestna občina Nova Gorica, 2009
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Od uvedbe sistemskih meritev Mestna občina Nova Gorica redno obvešča občane o
onesnaţenosti zraka in o prekoračenih opozorilnih koncentracijah ozona. Informacije
lahko zasledimo na spletnih straneh.
»V Novi Gorici včeraj in danes ponovno presežena opozorilna vrednost koncentracije

ozona
Datum: 20. 7. 2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Iz Agencije Republike Slovenije za okolje so sporočili, da je na merilnih mestih
Krvavec (nadmorska višina 1740 m), Nova Gorica in Lovran nad Ankaranom
koncentracija ozona danes, v petek, 20. julija 2007, presegla opozorilno vrednost 180
μg/m3. Včeraj, v četrtek, 19. julija 2007, pa je na merilnih mestih Ljubljana in Nova
Gorica koncentracija ozona presegla opozorilno vrednost 180 μg/m3, na merilnih
mestih v Kopru in v Lovranu pa je koncentracija ozona presegla alarmno vrednost
240 μg/m3. Kot poroča Agencija Republike Slovenije za okolje so merilna mesta
glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na
vremensko napoved lahko pričakujemo tako visoko koncentracijo ozona še vse
popoldne, zvečer pa bo koncentracija padla. Tudi jutri lahko pričakujemo preseganje
opozorilne vrednosti v popoldanskem času, še dodajajo v Agenciji.
Koncentracije ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala.
Priporočamo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času
ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je koncentracija ozona nižja. Tudi zdravim ljudem
priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja previsoke koncentracije .«
(Mestna občina Nova Gorica, 2009).
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Na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica je prikazano stanje onesnaţenosti
zraka z ozonom.
Slika 4: Stanje onesnaţenosti zraka v Novi Gorici

Vir: Mestna občina Nova Gorica, 2009
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Mestna občina Nova Gorica je izdala zloţenko o ozonu ter zloţenko o voznem redu
brezplačnega avtobusa.
Slika 5: Zloţenka o voznem redu brezplačnega avtobusa

Vir: Mestna občina Nova Gorica, 2009
Slika 6: Zloţenka o voznem redu brezplačnega avtobusa

Vir: Mestna občina Nova Gorica, 2009
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8.2.2 Ukrepi s področja javnega potniškega prometa
Visok standard javnega potniškega prometa je značilnost najrazvitejših drţav sveta.
Zato mora biti tudi cilj Slovenije vzpostavitev kakovostnega in učinkovitega javnega
potniškega prometa, ki bo konkurenčen cestnemu motornemu prometu in bo vsem
skupinam prebivalcev Slovenije zagotavljal ustrezno raven mobilnosti, in sicer na
ekonomsko, okoljsko in socialno najprimernejši, tj. trajnostni način. Kriteriji, ki
opredeljujejo konkurenčnost potniškega prometa, so čas, cena, kakovost, udobje in
varnost. Ključna pa je tudi fizična, tarifna in logična vključenost sistema javnega
potniškega prometa znotraj meja drţave in ustrezna povezava tudi s sistemi v
sosednjih drţavah.
V celostni prometni politiki je poudarek na razvoju ţelezniškega omreţja, saj so
prevozi z vlakom največji potencialni konkurenti osebnim avtomobilskim ter vse bolj
tudi letalskim prevozom na razdaljah do 700 km. Dopolnjujejo jih avtobusni in drugi
javni prevozni načini. Analize kaţejo, da bi temeljita modernizacija ţelezniške
infrastrukture močno uravnoteţila prometni sistem Slovenije.
Drţavni razvojni program 2007–2013 predvideva, da se bo največ sredstev, 62.5 %,
namenilo cestni infrastrukturi (415 milijonov EUR), ţeleznicam pa 28 % (184
milijonov EUR). Načrtovano povečano vlaganje v zračni promet finančno predstavlja
65 milijonov EUR, vendar viri financiranja zračnega prometa niso natančno
opredeljeni. Večjo spremembo v razmerju vlaganj predvideva Resolucija o
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, po kateri naj bi se ţeleznicam
namenilo kar 96 % vseh sredstev za infrastrukturo, od katerih naj bi skoraj polovico
prispevalo javno in zasebno partnerstvo. Za posodobitev cestnega omreţja na
prednostnih razvojnih oseh pa so večinoma zagotovljena proračunska sredstva, gre
predvsem za uresničevanje avtocestnega programa.
Potrebe po transportu ljudi in blaga naraščajo. V zadnjem obdobju narašča predvsem
osebni potniški promet po cestah na račun drugih načinov prevozov, kar se kaţe v
neugodnem razmerju izbire prometnega sredstva. Stopnja motorizacije se je v
Sloveniji od leta 1991 do leta 2002 povečala od 297 na 440 vozil na tisoč
prebivalcev.
V Sloveniji je promet v zadnjem desetletju za energetiko na drugem mestu med
sektorji po porabi energije, saj porabi ţe tretjino skupne energije. Poraba energije v
prometu temelji skoraj izključno na fosilnih gorivih, zato sorazmerno z njeno rastjo
posredno naraščajo tudi izpusti toplogrednih plinov ter njihov deleţ v skupnih
izpustih. Veliko večino toplogrednih plinov iz prometa prispeva cestni promet, ki
povzroča kar 99 % vseh izpustov. Med letoma 1990 in 2004 so se v drţavah
Evropske unije izpusti toplogrednih plinov zmanjšali skoraj v vseh sektorjih. Izjema je
prometni sektor, v katerih so se povečali za skoraj 26 %. Ob sedanjih trendih naj bi ti
izpusti do leta 2010 narasli za 35 % glede na izhodiščno leto 1990.
Omejevanje izpustov toplogrednih plinov, ki prispevajo h globalnemu dvigu
temperature in gladine morja, je dobilo zakonsko podlago s sprejetjem Kjotskega
protokola. Z obveznostmi, ki jih protokol nalaga, je obvladovanje rasti porabe fosilnih
goriv v prometu postalo pomembno prometno in okoljsko-politično vprašanje.
Obstoječe razmere kaţejo, da je potrebno problematiko obravnavati sistemsko.
(Plevnik, 2008, str. 12).
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Mestna občina Nova Gorica od leta 2000 sodeluje v mednarodni akciji Evropski
teden mobilnosti. Rezultati akcije so pokazali, da so na tem področju potrebne
korenite spremembe. Mestna občina Nova Gorica je leta 2004 pristopila k izdelavi
Načrta trajnostne mobilnosti za širše mestno območje Nove Gorice. Trajnostni sistem
mobilnosti (po definiciji delovne skupine pri Evropskem svetu, 1999):
zadovoljuje potrebe po mobilnosti varno, neškodljivo za zdravje ljudi in
ekosistemov,
zagotavlja enakopravnost znotraj in med generacijami,
je ekonomsko ugoden, deluje učinkovito, nudi izbiro pri načinu prevoza,
podpira razvoj,
omejuje emisije in količine odpadkov, uporablja obnovljive vire energije,
omejuje obseg porabe zemljišč in povzročanje hrupa.
Slika 7 prikazuje najboljše ukrepe za reševanje okoljskih problemov v mestnem
prometu v letu 2003 (modra barva) in letu 2005 (oranţna barva). Odgovori so
izraţeni v odstotkih in veljajo za Slovenijo nasploh.
Slika 7: Ukrepi za reševanje okoljskih problemov

Vir: Plevnik, 2008, str. 31
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V okviru stanja mobilnosti v Novi Gorici je bilo ugotovljeno, da je:
v letu 2004 manj kot 2 % ljudi uporabljalo javni potniški promet,
frekvenca prevozov mestnih avtobusov premajhna,
mestni promet omejen na območje mesta,
slaba javna podoba javnega potniškega prometa,
financiranje stroškov obratovanja javnega potniškega prometa s strani občin
Nova Gorica in Šempeter – Vrtojba v višini 70 %,
pomanjkljiva kolesarska infrastruktura tako v mestu kot na primestnih relacijah,
prostorsko načrtovanje podrejeno potrebam osebnega avtomobilskega
prometa,
slaba organiziranost sistema mobilnosti.
V okviru projekta je Mestna občina Nova Gorica oblikovala pet strateških ciljev za
izboljšanje stanja trajnostne mobilnosti:
izboljšanje javnega potniškega prometa,
spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa (kolesarjenje, hoja),
povečanje varnosti,
izboljšanje organiziranosti sistema mobilnosti,
izboljšanje sistema parkiranja.
Za vsakega od strateških ciljev so predlagani ukrepi, ki so bili identificirani na podlagi
ugotovitev analize stanja in na izvedenih delavnicah. Pri predlogu ukrepov so bile
upoštevane potrebe, zakonodajni okvir ter zmogljivosti Mestne občine Nova Gorica
za izvajanje ukrepov. Predlagani ukrepi so terminsko in finančno ovrednoteni.
Terminski načrt zajema obdobje do leta 2010.
Načrt trajnostne mobilnosti je mestni svet obravnaval v oktobru 2005 in do danes so
se izvedli naslednji ukrepi (Mezgec, 2008, str. 96–98):
aprila 2006 je Mestna občina Nova Gorica uvedla brezplačni mestni potniški
promet,
septembra 2006 so bile uvedene subvencije za dijake na primestnih linijah,
posodobljen je bil vozni park v mestnem potniškem prometu (nabavljena dva
nova nizkopodna avtobusa),
pripravljene so bile nove linije mestnega prometa,
v letu 2006 in 2007 je bila zgrajena obojestranska kolesarska steza ob
Erjavčevi ulici v Novi Gorici (ena izmed daljših ulic v mestu, ki povezuje Novo
Gorico z italijansko Gorico),
zgrajeni sta bili dve novi kroţišči, ki sta prijaznejši do kolesarjev in pešcev.
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8.2.3 Ukrepi s področja gradnje infrastrukture za ne-motorizirane oblike
mobilnosti
V letu 2002 je Mestna občina Nova Gorica financirala izgradnjo kolesarske steze od
Šempetra do Nove Gorice, v letu 2007 je dokončala kolesarsko stezo ob Erjavčevi
ulici ter preuredila določena kriţišča, kjer so se pojavljali zastoji v prometu, v
kroţišča, ki omogočajo hitrejši pretok cestnih prevoznih sredstev.
8.2.4 Mestna cestnina
Zaračunavanje zunanjih stroškov prometa postaja vse aktualnejše tudi v mestnem
prometu. Po uvedbi mestne cestnine v Londonu leta 2003 so podobno takso uvedli
tudi v Stockholmu. Po predhodnem izboljšanju javnega potniškega prevoza so med
januarjem in julijem 2006 poskusno uvedli plačilo vstopa v mesto v povprečni višini
28 švedskih kron (pribliţno 3 EUR). V tem obdobju se je število avtomobilov v
središču mesta zmanjšalo za 22 %, število potnikov javnega potniškega prevoza pa
se je povečalo za 6 %, potovalni časi so se skrajšali, izpusti iz cestnega prometa so
se zmanjšali od 8 do 14 %. Po ovrednotenem poskusnem obdobju so septembra
2006 izvedli zakonodajni referendum o stalni uvedbi takse, na katerem je bila z 51,3
odstotno podporo uvedba mestne cestnine potrjena (Plevnik, 2008, str. 32).
O podobnem ukrepu je razmišljala tudi Mestna občina Nova Gorica. Vstop v mesto,
naj bi v določenih urah, ko gre za največjo koncentracijo prometa, stal kar 50 EUR.
Vendar ukrep zaradi velikosti oziroma majhnosti samega mesta ne bi bil učinkovit.
Poleg tega bi cestninjenje onemogočal enakovreden razvoj celotne Soške doline, kar
ne bi bilo pošteno in bi še bolj oviralo njihov razvoj. Do takšne ideje je prišlo zaradi
ultimata Evropske unije, ki Slovenijo zavezuje, da zmanjša nevarne izpuste plinov v
ozračje, ki ga je podkrepila z visoko kaznijo. Iz vlade zagovarjajo visoko takso z
razlago, da bo le visoka finančna vstopnica v mesto zagotovilo, da pričnejo vozniki
uporabljati javna prevozna sredstva. Narejena je bila tudi študija, ki dokazuje
nesmiselnost takšnega dejanja, saj je glavni krivec onesnaţenosti zraka Nove Gorice
transport čezmejnega onesnaţevanja. Analize so pokazale, da se onesnaţen zrak
kopiči na obrobju in ne v samem centru povzročitelja onesnaţevanja. Ne gre
zanemariti dejstva, da je Nova Gorica geografsko gledano prav na robu Padske
niţine, ki je izjemno transportno obremenjena. Zaradi zanemarljivo majhnega učinka,
ki bi ga mestna taksa prinesla in takojšnjega negativnega odziva prebivalcev, je
občina ukrep, vsaj do nadaljnjega, opustila (Varna voţnja).
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Dejstvo, da se narava spreminja v negativni smeri, je v današnjem času splošno
veljavno. Nihče se ne vpraša, ali se te spremembe dejansko dogajajo, temveč si
belimo glavo, kako posledice onesnaţevanja preprečiti, omiliti ali vsaj upočasniti.
Škoda, ki jo je človekov razvoj prizadejal naravi je namreč v veliko primerih prevelika
in nepopravljiva. Pa vendar je izjemnega pomena, da se problematike zavedamo na
globalnem nivoju in tako tudi ukrepamo. Politika je tista, ki mora s svojimi ukrepi
poseči v problematiko onesnaţevanja in, če ne gre drugače, prisiliti onesnaţevalce,
da za svoje početje izberejo drugo alternativo. Ţal pa je denar še vedno preveliko
vodilo v svetu, zato se marsikateri ukrep, ki bi bil sicer nujno potreben in učinkovit za
izboljšanje stanja okolja, ne udejanji ali se z njim zavlačuje.
Temeljna značilnost okoljskih problemov je njihova pogosta razširjenost prek meja
drţav. Napačno bi bilo sicer trditi, da so vsi okoljski problemi globalni, vendar imajo
lahko tudi tisti, ki imajo lokalni izvor, širše posledice, hkrati pa lahko tudi lokalni
problemi, katerih učinki so omejeni zgolj na lokalno okolje, vendar se pojavljajo na
mnogih lokacijah, predstavljajo globalni izziv. Zaradi teh specifik je unilateralno
delovanje nacionalnih drţav obsojeno na neuspeh. Posledica takšnega zavedanja je
prisotnost okoljskih tematik na različnih ravneh, od globalne ravni, ki postavlja najširši
okvir za delovanje, do lokalnih ravni, ki predstavljajo raven, najbliţjo dejanskim
problemom in njihovemu zaznavanju. Kljub pomembni vlogi različnih subnacionalnih
in nadnacionalnih ravni zavzemata na področju Evropske unije najpomembnejšo
vlogo ravno Evropska unija in raven nacionalne drţave, če vso zadevo gledamo
skozi prizmo oblikovanja in izvajanja okoljskih politik. Prva postavlja zavezujoča
pravila, oblikovana v sodelovanju z drţavami članicami ter različnimi drugimi akterji,
drţave članice pa so odgovorne za njihovo implementacijo.
Evropska komisija sistematično spremlja, ali drţave članice prenašajo politike
Evropske unije v nacionalne predpise v celoti in pravočasno ter ali te nacionalne
predpise ustrezno izvajajo. Če drţava članica ne izpolnjuje svojih obveznosti, jo
Komisija lahko postavi pred Sodišče Evropskih skupnosti. Sodišče lahko izreče
denarno kazen kršiteljem, ki ţe dlje časa neobzirno kršijo okoljske pravne določbe.
Podjetij, ki ne izpolnjujejo posebnih zahtev, ne doletijo samo kazni, temveč se lahko
od njih zahteva, da plačajo odpravo kakršne koli škode, ki so jo povzročila okolju.
Nova Gorica se zaveda problematike onesnaţenosti zraka, ki je posledica predvsem
čezmejnega onesnaţevanja. Dokazano je, da se onesnaţenost z ozonom oziroma
njegova koncentracija pojavi prav na obrobju izvora onesnaţevanja, kar je v
pričujočem primeru izjemno transportno obremenjena Padska niţina. Zato je
izjemnega pomena, da Mestna občina Nova Gorica z ukrepi sodeluje s sosednjo
Italijo, saj bo le tako uspešna pri zmanjševanju onesnaţevanja zraka na tem
območju.
Izjemno pomembno je, da se problematike ne zaveda le drţava, kot pravna
institucija, temveč vsak posameznik. Drţava mora svojo politiko prenesti na lokalni
nivo, le ta pa usmerjati prebivalstvo, ki konkretno spreminja svoje navade. Dejstvo je,
da za vsakim onesnaţevanjem stoji človek in ukrepi na papirju ne pomenijo nič.
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Spremeniti je potrebno tako način ţivljenja kot poseči v gospodarstvo. Drţava naj
spodbuja okolju prijazno industrijo in posameznika prepriča, naj preneha s tistim, kar
je okoljsko oporečno. Gre za ciklus, ki sproţi veriţno reakcijo in pozitivne rezultate.
To se seveda ne bo zgodilo čez noč, saj gre za izjemno teţko nalogo, ko je na
globalnem nivoju potrebno spremeniti miselnost in ravnanje ljudi. Zato je zelo
pomembno, da drţava preko svojih ustanov (šole, vrtci) ţe zelo zgodaj spreminja
miselnost in navade populacije. Rezultati bodo, vendar je za to potreben čas.
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