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POVZETEK 

Okoljska politika je relativno mlado področje politik EU, saj je postala formalno priznana kot 

pravni red Evropske skupnosti šele po podpisu Enotnega evropskega akta leta 1987. Vendar je 

tudi eno izmed hitro rastočih področij političnih aktivnosti v Evropski uniji (EU), saj vsebuje 

več kot 200 zakonodajnih predpisov. Ena od prednostnih nalog okoljske politike EU je 

ravnanje z odpadki. Odpadki so eden izmed bistvenih problemov modernih družb. V EU 

vsako leto ustvarimo približno 3,5 tone trdnih odpadkov na vsakega državljana. Težišče 

politike EU je na preprečevanje nastajanja odpadkov, reciklaži in ponovni uporabi, boljših 

pogojih odstranjevanja in uredbah o prevozih odpadkov.  

Evropski policy proces sestavljajo subnacionalna, nacionalna in nadnacionalna raven, 

posledica tega pa je veliko število akterjev, ki so na takšen ali drugačen način vključeni v 

oblikovanje in implementacijo skupnih evropskih okoljskih politik. Kljub pomenu celotnega 

prepleta ostajajo nacionalne države najpomembnejši akterji, saj igrajo v celotnem policy 

procesu osrednjo vlogo. Poleg nacionalne ravni igra pomembno vlogo tudi raven EU. Njen 

največji pomen je v fazi oblikovanja okoljskih politik. Lokalni oziroma subnacionalni akterji 

imajo v procesu oblikovanja politik različne vloge, ki so odvisne od položaja in moči lokalnih 

skupnosti v posameznih ureditvah držav članic. V vsakem primeru je položaj lokalnih 

skupnosti pomemben v procesu implementacije, saj se mnoge okoljske politike v končni fazi 

izvajajo na lokalni ravni in na tej ravni tudi povzročajo največ stroškov. Pomemben akter 

sodelovanja na področju okolja so tudi nevladne organizacija (NVO), saj gre za interesno 

povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Predstavniki civilne 

družbe in nevladnih organizacij si že dalj časa prizadevajo za »pravico do participacije«, kar 

pa je eden temeljnih problemov, saj NVO sicer sodelujejo s Komisijo pri oblikovanju 

političnih smernic, nimajo pa pravne moči, da bi lahko same oblikovale predloge in jih 

poslale v parlamentarno obravnavo. 

 

Ključne besede: okoljska politika, ravnanje z odpadki, akterji, nevladne organizacije 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Environmental policy is a relatively young EU policy area, which has become formally 

recognized as the law of the Community after signing the Single European Act in 1987. 

However, it is also one of the European Union`s more successful policies, since it contains 

more than 200 directives and regulations. One of the priorities of EU environmental policy is 

waste management. Waste is one of the key problems of modern societies. In the European 

Union, we produce 3.5 tonnes of solid waste for every citizen yearly. The focus of EU policy 

is waste prevention, recycling and reuse, better conditions of disposal, and regulations 

governing the transport of waste.  

The European policy process consists of sub-national, national and supranational level. As a 

result, there is a large number of actors involved in the design and implementation of the 

common European environmental policy. Despite the importance of all the parties involved, 

the national states remain the  major ones. Besides the national level, the EU level has also an 

important role in the stage of decision-making. Sub-national actors have different roles in the 

policy proces, depending on the position and strength of local communities in each of the 

Member States. In any case, the local community is important in the implementation process, 

since many environmental policies are ultimately implemented at the local level, where the 

highest costs occur. A major player in the environmental area is also the non-governmental 

organizations (NGO), whose members are aware of their social responsibility.  

Representatives of civil society and NGOs, have been striving for a long time for the right to 

participate, which is one of the fundamental problems, as NGOs are working with the 

Commission in formulating the policy guidelines, but have no legal power to make proposals 

by themselves and send them to a parliamentary reading. 

 

Key words: environmental policy, waste management, actors, non-governmental 

organizations 
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1 UVOD 

 

Obdaja nas narava z bogatim rastlinskim in živalskim svetom, razgibanim reliefom, raznoliko 

geološko zgradbo ter pestrim vzorcem kulturnih krajin. Narava nam veliko daje, žal pa smo 

ljudje vseskozi iskali različne načine, kako bi bolje živeli. To smo dosegli z napredkom, ki 

nam je prinesel želen rezultat, po drugi strani pa smo na račun napredka začeli prekomerno in 

neodgovorno izkoriščati naravo. Napredek civilizacije in razvoj industrije pa sta, poleg 

izkoriščanja narave, prinesla še drug problem, in sicer odpadke. Odpadek obstaja že vso 

zgodovino človeštva, vendar so bil včasih odpadki naravno razgradljivi in so se vračali v 

okolje. Danes pa se odpadki ne vračajo več v okolje in jih je z naraščanjem prebivalstva 

vedno več. V Sloveniji nastane okoli šest milijonov ton odpadkov na leto (Statistični urad 

RS). Količine zadnja leta počasi naraščajo.  

 

Vse večje gore komunalnih odpadkov so samo vidni del okolju škodljivega načina uporabe 

naravnih virov. Pri proizvodnji izdelkov, npr. avtomobilov, se porabljajo naravni viri. V 

trenutku, ko izdelka ne potrebujemo več, ga odvržemo in tako postane odpadek. Hkrati 

zavržemo določen naravni vir. S tem obremenjujemo in onesnažujemo okolje. Velik del 

odpadkov vsebuje tudi nevarne snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje in zdravje 

ljudi. Vse to je pripeljalo do potrebe po posegu državnih oziroma evropskih institucij in po 

vzpostavitvi mehanizmov za zaščito okolja. Ko namreč izdelek postane odpadek, začne zanj 

veljati zakonodaja s področja ravnanja z odpadki. 

 

Načrtovanje ravnanja z odpadki zakonsko izhaja iz okvirne direktive EU o njih. Ravnanje z 

odpadki postavlja v ospredje zmanjševanje njihove količine, njihovo ponovno uporabo in 

recikliranje, sežiganje določenih vrst in kot zadnje, najmanj zaželeno – odlaganje. Slovenija 

kot članica Evropske unije tudi na tem področju sledi temeljnim evropskim usmeritvam. 

Zakon o varstvu okolja je temeljni zakonodajni akt, ki mu sledijo podzakonski predpisi, med 

katerimi je tudi uredba o urejanju ravnanja z odpadki. 

 

Pri življenjskem krogu izdelkov je potreben pristop »od zibke do groba«. Če bomo našli 

načine izdelave proizvodov z manj surovinami in več obnovljivi viri ali viri, ki jih je mogoče 

reciklirati, bo to pomenilo, da bo manj odpadkov tako v življenjskem krogu izdelka kot tudi 
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ob koncu njegove življenjske dobe. Tudi vnaprejšnje razmišljanje o energetski učinkovitosti 

izdelka prihrani energijo, medtem ko je v rabi. 

 

Značilnost evropskega policy procesa je veliko število akterjev, ki so na takšen ali drugačen 

način vključeni v oblikovanje in implementacijo skupnih evropskih okoljskih politik. Za 

okoljske probleme je značilno, da imajo globalno razsežnost, saj imajo lahko tudi lokalni 

okoljski problemi širše posledice, ker se lahko pojavljajo na mnogih lokacijah. Zaradi te 

značilnosti je delovanje nacionalne države večinoma neuspešno, kajti zaradi finančnega 

pomanjkanja, zakonodajnih vrzeli in pomanjkljivosti v izvajanju, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči ciljev pogodb. Prav zato je potrebno področje ravnanja z odpadki urediti 

na ravni EU.  

 

Klub temu, da ima nadnacionalna raven zelo pomembno vlogo, potrebuje okolje učinkovito 

sodelovanje subnacionalne ravni, nacionalne ravni, znanost in tudi civilne družbe.  

Če uporabimo slogan okoljskih kampanj »Misli globalno, deluj lokalno.«, lahko rečemo, da 

tudi za globalne probleme obstajajo lokalne rešitve. Kot zahteva Maastrichtska pogodba je 

potrebno problem rešiti čim bliže državljanom. 

 

1.1 Namen naloge 

Zaradi naraščanja pomembnosti varstva okolja je v zadnjem času mogoče opaziti vse več 

opozoril in aktivnosti civilnodružbenih organizacij in gibanj v javnosti. Civilna družba je 

pomemben akter sodelovanja na področju okolja, saj gre za interesno povezane posameznike, 

ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Znotraj civilne družbe delujejo civilnodružbene 

organizacije oziroma nevladne organizacije, katerih namen delovanja je nedvomno vplivanje 

na oblikovanje politike in zakonodaje in pa informiranje javnosti na področju okolja in 

trajnostnega razvoja.  

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, kakšna je vloga in moč civilnodružbenih gibanj v 

kontekstu okoljske politike. Ali se res upošteva predloge civilne družbe in civilnodružbenih 

organizacij pri oblikovanju okoljske politike ali je to, da so pomemben akter pri oblikovanju 

politik le zapisano. Poleg tega pa želimo ugotoviti tudi, koliko podpore imajo civilnodružbene 

organizacije s strani javnosti, ali jim javnost zaupa in ali je pripravljena sodelovati. 
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1.2 Metodologija 

V raziskavi bodo uporabljene kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja. S pomočjo 

kvantitativnih metod bom poskušala ugotoviti kakšno mnenje imajo ljudje o civilnodružbenih 

organizacijah, ali jim zaupajo, ali so sami člani kakšne organizacije oziroma jih podpirajo. 

Uporabila bom metodo sekundarna analiza podatkov, in sicer bom analizirala podatke iz 

raziskave Slovenskega javnega mnenja – Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških 

stikih iz leta 2000. Že zbrane podatke bom predstavila v tabelah in grafih in jih nato 

interpretirala.  

 

Glede na postavljen cilj raziskovanja lahko na tej točki postavim svojo hipotezo, ki se glasi: 

»Javnost zaupa civilnodružbenim organizacijam in zato imajo le-te veliko podporo javnosti.«  

Ko bom podatke iz raziskave analizirala, bom postavljeno hipotezo potrdila oziroma ovrgla. 

 

S pomočjo kvalitativne metode pa bom pridobila bolj globok pogled na delovanje 

civilnodružbenih organizacij, in sicer želim ugotoviti, koliko so civilnodružbene organizacije 

dejansko upoštevane pri oblikovanju okoljskih politik in koliko se same vključujejo v policy 

proces. Za kvalitativno metodo sem izbrala intervju, ker menim, da mi bo tako pridobila jasno 

sliko o trenutnem stanju. Intervju bom opravila z dvema civilnodružbenima organizacija, in 

sicer z Umanotero in društvom Ekologi brez meja.  

 

Glavno raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali se pri oblikovanju okoljskih politik v razprave 

vključuje civilnodružbene organizacije in kakšna je njihova vloga in moč v policy procesu?« 

 

1.3 Vsebinski pregled 

V diplomski nalogi bom predstavila, kako se z odpadki sooča politika Evropske unije in kako 

se to prenaša na nacionalno in subnacionalno raven. Naloga je razdeljena na teoretični in 

empirični del. V teoretičnem delu bom najprej opisala evropsko okoljsko politiko na splošno, 

njen razvoj skozi zgodovino in kako je z njenim proračunom. Potem se bom osredotočila na 

odpadke, in sicer, kako se EU sooča s tem problemom in katere zakonodajne ukrepe je 

sprejela. Predstavila bom temeljni dokument na tem področju, t.j. Okvirna direktiva o 

odpadkih. V naslednjem poglavju se bom osredotočila na akterje, ki sodelujejo pri 

oblikovanju in izvajanju okoljske politike, v zadnjem poglavju teoretičnega dela pa bom 

predstavila, kako z odpadki ravnamo v Sloveniji in kateri zakoni veljajo na tem področju. 
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Nato sledi empirični del, kjer bom predstavila rezultate, ki sem jih dobila iz kvalitativne in 

kvantitativne raziskave.  

 

I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2 KAJ JE OKOLJSKA POLITIKA 

 

Okolje je vse kar nas obdaja, je niz fizičnih pogojev v katerih mi in ostala živa bitja 

obstajamo. Zato se zdi definicija okoljske politike nepotrebna. Lahko pa bi rekli, da je 

okoljska politika to, kar Evropska unija želi storiti za zaščito fizičnega okolja (Grant at all, 

2000: 7). 

 

Okoljska politika je eno od hitro rastočih področij političnih aktivnosti v Evropski uniji. 

Znaten del okoljske zakonodaje se pojavlja v statutih, okoljski problemi so visoko na dnevnih 

redih Sveta ministrov, razprave o okoljskih problemih pa so predmet mnogih ključnih 

odločitev Evropskega sodišča pravice (McCormick, 2001: 1). 

 

2.1 Razvoj okoljske politike EU 

 

Okoljska politika je relativno mlado področje politik EU. Ob svoji ustanovitvi, leta 1957, 

Evropska unija ni imela nobene okoljske politike, okoljske birokracije in niti nobene okoljske 

zakonodaje. Evropska gospodarska skupnost (EGS), kot se je takrat imenovala, je bila 

predvsem medvladni sporazum med šestimi podobno mislečimi državami za spodbujanje 

gospodarske blaginje in popravila političnih odnosov v povojni Evropi (Jordan, 2004: 1). 

 

Leta 1972 je bila izdelana prva serija evropskih okoljskih akcijskih načrtov. Evropska 

komisija je v prvi takšen načrt vključila predlog za zmanjšanje onesnaževanja in škodljivosti, 

izboljšavo naravnega in urbanega okolja, ukvarjanje z okoljskimi problemi zaradi izkoriščanja 

naravnih virov ter spodbujanje ozaveščenosti o okoljskih vprašanjih in izobraževanja (Kajnč, 

Lajh, 2009: 272). 
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Toda šele po podpisu Enotnega evropskega akta, leta 1987, je varstvo okolja postalo formalno 

priznano kot pravni red Evropske skupnosti (McCormick, 2001:1). Cilji »okoljskega 

poglavja« so bili ohranitev, varovanje in izboljšava kakovosti okolja, prispevati k varovanju 

človekovega zdravja ter zagotoviti preudarno in racionalno uporabo naravnih virov.   

 

Maastrichtska pogodba (1992/1993) je okrepila zavezo Skupnosti do varstva okolja, ko je kot 

eno od svojih osnovnih nalog vključila spodbujanje »trajnostne in neinflacijske rasti ob 

upoštevanju okolja«. Trajnostni razvoj
1
 je postal izrecen cilj skupnosti na podlagi sprejetja 

Amsterdamske pogodbe (1997/19999). Amsterdamska pogodba je okrepila tudi zahtevo za 

vključitev okolja v druge politike EU, s tem ko jo je uvrstila na začetek PES (6. člen), 

namesto da je ostala skrita v oddaljenem okoljskem delu, in da izrecno navaja, da morajo biti 

okoljevarstvene zahteve »integrirane v opredelitev in izvajanje drugih politik skupnosti«  

(Kajnč, Lajh, 2009: 273). V skladu z načelom subsidiarnosti pa Unija rešuje okoljske težave 

le, kadar je lahko pri tem bolj učinkovita, kot bi bili organi na nacionalni ali regionalni ravni 

(Internet 1). 

 

2.1.1 Načelo subsidiarnosti 

Policy-making postaja vse bolj odvisna od uporabe subsidiarnostnega načela (Collier, 1997). 

Načelo subsidiarnosti, ki je zapisano v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), glede na 

pristojnosti, ki si jih delijo Skupnost in države članice, opredeljuje, kdaj ima Skupnost pri 

ukrepanju prednost pred državami članicami (Internet 1).  

 

Od leta 1992 je subsidiarnost postala vse bolj prisotna pri oblikovanju evropskih politik, 

čeprav je bila v okoljski politiki od vedno prisotna. Začetki tega načela segajo v obdobje o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (1951), ki zagotavlja, da ima Skupnost 

neposreden vpliv na proizvodnjo in na trg le, če to zahtevajo okoliščine. Enotni evropski akt 

iz leta 1987 je uvedel pravilo subsidiarnosti na področju varovanja okolja, vendar ga ne 

omenja s tem imenom (Internet 1). 

                                                 

1
 Po definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj, trajnostni razvoj pomeni zadovoljitev trenutne potrebe, ne 

da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij (Vir: Umanotera. Dostopno preko: 

http://www.umanotera.org/index.php?node=5). 
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Prvi Evropski okoljski akcijski program (EAP), ki je bil sprejet novembra 1973, se je nanašal 

na pet možnih ravni delovanja in je poudarjal, da je potrebno določiti najbolj primerno raven 

za tip onesnaževanja in geografsko območje za zaščito in rešitev problema (Collier, 1997). 

 

V Enotnem evropskem aktu je subsidiarnost opredeljena kot: »Skupnost sprejme ukrepe v 

zvezi z okoljem, glede na to v kolikšni meri lahko rezultate dosežemo bolje na ravni Skupnosti 

kot na ravni posamezne države članice.« (Collier, 1997). 

 

V praksi so te določbe le malo vplivale na razvoj okoljske politike pred Mastrichstko 

pogodbo. Med razpravo, ki obdaja Maastrichtsko pogodbo, je vprašanje subsidiarnosti bilo 

nenadoma potisnjeno na vrh političnega dnevnega reda, ne samo v zvezi z okoljsko politiko, 

ampak za celoto EU policy making (Collier, 1997). Z Maastrichtsko pogodbo se je načelo 

subsidiarnosti uradno pojavilo v zakonodaji Evropske unije (Internet 1). 

 

V Maastrichtski pogodbi je subsidiarnost opredeljena kot: »Na področjih, ki niso v njeni 

izključni pristojnosti, skupnost ukrepa le, če predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo 

doseči države članice in jih torej zaradi obsega ali učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže 

Skupnost« (Collier, 1997). 

 

Z vidika okoljske politike je mogoče načelo subsidiarnosti razlagati na različne načine. Na eni 

strani ga je mogoče enostavno uporabi kot legitimacijo za moč EU s trditvijo, da je v 

nekaterih primerih politične cilje lažje doseči na ravni EU. To velja predvsem za okoljska 

vprašanja, ki zadevajo širše območje t.i. »čezmejno razširjenost narave«, kot je na primer 

onesnaževanje zraka in vode ter zaščita ogroženih živalskih vrst. V tem primeru nacionalni 

ukrepi očitno ne zadostujejo in pojavi se potreba po odzivu EU ali celo mednarodni okoljski 

sporazum (Collier, 1997). 

 

Po drugi strani pa se evropski okoljski ukrepi lahko upravičujejo v primeru, da je potrebno 

uskladiti različne standarde, ki veljajo za blago, s katerimi se trguje, tako da se odpravijo 

trgovinske ovire in da se omogoči nemoteno delovanje enotnega trga. Evropska unija lahko 

ukrepa v primeru vprašanj, ki spadajo v nacionalno pristojnost, ko države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči ciljev pogodbe, zaradi finančnega pomanjkanja, zakonodajnih vrzeli in 

pomanjkljivosti v izvajanju (Collier, 1997). 
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Do sedaj je bilo v razpravi okoli načela subsidiarnosti v glavnem govora o Evropskih ukrepih 

v primerjavi z nacionalnimi ukrepi, kjer nekatere države članice zagovarjajo vračanje večine 

zakonodaje EU na raven nacionalne države. Vendar pa vidik subsidiarnosti znotraj države ne 

bi smel biti prezret, saj načelo lahko pomeni krepitev regionalnih in lokalnih akterjev (Collier, 

1997). 

 

Splošen pomen in namen načela subsidiarnosti je, da se zajamči neodvisnost nižjih organov v 

odnosu do višjih teles ali lokalnih organov v odnosu do centralnih organov. Zajema torej 

delitev oblasti med organe na različnih ravneh, kar je institucionalna podlaga za zvezne 

države (Internet 1). 

 

Prvi EAP je bil posodobljen in razširjen v letih 1977, 1983, 1987, peta dopolnitev leta 1992 

pa pomeni novi pristop na področju okoljske politike EU, med drugim močno podpira 

mešanja akterjev in instrumentov, na ustreznih ravneh (Collier, 1997). 

 

2.2 Proračun 

 

Evropska unija svoj proračun sprejme vsako leto, pri čemer morajo letni proračuni spoštovati 

dolgoročni finančni okvir, ki v grobem predpisuje proračunske odhodke in prihodke za 

obdobje sedmih let (Internet 2). 

 

Odločitve o porabi in delitvi proračunskih sredstev v Evropski uniji se sprejemajo 

demokratično. Evropska komisija vsako leto pripravi predloge za posamezna področja in 

programe, odločitev o dejanski porabi sredstev za naslednje leto pa je v rokah Evropskega 

parlamenta in Sveta Evropske unije (Internet 3).  

 

Potem ko je leta 2009 v veljavo stopila Lizbonska pogodba, je Evropski parlament še okrepil 

svojo vlogo pri sprejemanju proračuna EU. O njem sedaj evropski poslanci popolnoma 

enakopravno odločajo skupaj z državami članicami unije, zbranimi v Svetu EU (Internet 2). 

Ko je denar porabljen, mora Komisija pripraviti poročilo o načinu porabe in ga predložiti 

Evropskemu parlamentu. Pravilnost porabe pregleda tudi Evropsko računsko sodišče (Internet 

3).  
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Proračun za leto 2011 je znašal 141,8 milijard evrov za obveznosti in 126,5 milijarde evrov za 

plačila. Proračun za prihodnje leto predvideva več sredstev za tiste postavke, ki so po mnenju 

parlamentarcev prednostne naloge: mladi, inovacije, bližnjevzhodni mirovni proces in pomoč 

Palestini (Internet 4). 

 

Slika 1: Razpored proračuna EU 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Brošura Proračun EU 2011 

 

58,7 milijarde evrov iz proračuna za leto 2011 je bilo namenjenih za naravne vire. 42,9 

milijarde EUR je bilo namenjenih stabilizaciji težkih finančnih razmer, v katerih je trenutno 7 

milijonov kmetov, ki izpolnjujejo visoke okoljske standarde in prispevajo k ohranjanju dobre 

kakovosti tal, vode in zraka v Evropi. Dodatne 14,4 milijarde EUR je bilo namenjene 

naložbam v diverzifikacijo gospodarstva podeželskih območij, na katerih živi 50 % celotnega 

prebivalstva EU. 

 

Evropski sklad za ribištvo daje na voljo 658 milijonov EUR za spodbujanje konkurenčnosti in 

trajnosti evropskega ribištva ter zagotavljanje sprejemljivih cen ribiških proizvodov za 

potrošnike. 
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Poleg tega program LIFE+
2
 namenja 333 milijonov EUR za projekte na področju 

gospodarjenja z odpadki, onesnaženja zraka in izgube biotske raznovrstnosti (Proračun EU 

2011). 

 

EU zagotavlja sredstva za pomoč svojim državam članicam pri izvajanju okoljskega prava EU 

in za financiranje izboljšanja okolja. Večina denarja za okoljevarstvene ukrepe izvira iz 

strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU. Namen teh skladov je zapolniti vrzel 

(vključno z vrzeljo v okoljskih standardih) med revnejšimi in bogatejšimi regijami EU. 

Denarna sredstva izvirajo tudi iz skladov EU za razvoj podeželja, ki podpirajo okolju prijazne 

načine kmetovanja. Države kandidatke za članstvo v EU prejemajo »predpristopna« finančna 

sredstva za pomoč pri izvajanju okoljske zakonodaje EU (Kakovostno okolje – prispevek 

EU). 

 

V spodnjem grafu je prikazana razporeditev sredstev iz EU za ohranjanje in upravljanje 

naravni virov po državah članicah za leto 2009. 

 

Največ sredstev so leta 2009 dobile Francija (13,6 milijarde EUR), Nemčija (11,7 milijarde 

EUR) in Španija (11,6 milijarde EUR). Najmanj sredstev pa Slovenija (616 milijone EUR), 

Ciper (172 milijonov EUR) in Malta (71,4 milijone EUR). 

 

                                                 

2
 LIFE+ je finančni instrument, ki je namenjen izključno varstvu okolja – podpira izvajanje okoljske politike. Je 

del Nove finančne perspektive 2007–2013. 
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Slika 2: Sredstva proračuna EU po državah 

 

 

Vir: 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/multimedia/interactive/fundsbymemberstate/index_en.cfm 

 

3 ODPADKI 

 

V Evropski uniji vsako leto ustvarimo približno 3,5 tone trdnih odpadkov na vsakega 

državljana (Kakovostno okolje – prispevek EU). Večino teh odpadkov se bodisi odvrže na 

odlagališča ali sežge v sežigalnicah. Toda oba načina povzročata škodo okolju. Odlagališča 

odpadkov zasedajo vedno več dragocenih zemeljskih površin, poleg tega pa onesnažujejo 

zrak, vodo in tla, iz njih pa se v ozračje sproščajo toplogredni plini.  

Zato je priporočljiva čim večja uporaba alternativ odlagališčem. Te vključujejo preprečevanje 

nastajanja odpadkov, učinkovitejše recikliranje in kakovostno kompostiranje. Druga možnost 

je sežiganje, pri tem pa je treba uporabljati najboljše tehnologije v skladu s predpisi EU. To 
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zagotavlja, da se občutno zmanjšajo emisije škodljivih onesnaževal, kot so dioksini
3
, in da s 

postopkom sežiganja prav tako proizvajamo energijo za pridobivanje elektrike in za 

ogrevanje.  

EU je uvedla že številne ukrepe za zmanjšanje količine odpadkov, namenjenih dokončnemu 

odstranjevanju. EU je na primer določila cilje glede količine odpadne embalaže, ki jo je treba 

reciklirati, in sprejela predpise o odstranjevanju baterij, električnih in elektronskih odpadkov 

(npr. računalnikov), vozil in pnevmatik. EU spodbuja tudi tehnologije za stiskanje odpadkov, 

namenjenih končni odstranitvi (Kakovostno okolje – prispevek EU). 

 

3.1 Odgovor politike 

 

Ravnanje z odpadki je postala ena od prednostnih nalog okoljske politike EU. Prva 

zakonodaja na tem področju je bila sprejeta v sredini 70-ih, vendar se je razvoj politike EU 

pospešil v zadnjem desetletju, kar kaže rast tako v političnem kot v javnem interesu za 

problem in zaskrbljenost zaradi mešanih zapisov o problemu. Težišče politike EU je bilo na 

preprečevanje nastajanja odpadkov, reciklaži in ponovni uporabi, boljših pogojih 

odstranjevanja in uredbah o prevozih odpadkov (McCormick, 2001, str. 168). 

Evropska unija na področju ravnanja z odpadki deluje v skladu s štirimi ključnimi načeli 

(Internet 5): 

- Načelo preprečevanja: količine odpadkov je treba omejiti pri viru in spodbuditi 

industrijo, da proizvede – ter potrošnike, da izberejo – proizvode in storitve, ki 

ustvarjajo manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje vseevropske strategije 

recikliranja odpadkov.  

- Načelo »onesnaževalec plača«: kdor onesnažuje, mora plačati stroške zaradi 

onesnaženja. »To pomeni, da mora stroške odpravljanja onesnaženosti in 

obremenjevanja okolja v prvi vrsti plačati onesnaževalec« (Moussis, 1999; 286). Zato 

je treba opredeliti nevarne snovi, proizvajalci pa morajo biti odgovorni za zbiranje, 

obdelovanje in recikliranje svojih odpadnih snovi.  

                                                 

3
  Dioksini so kemično halogenirane organske spojine in so proizvodi onesnaževanja okolja. Nastajajo pri 

izgorevanju oziroma sežiganju organskih snovi, tako v industriji kot tudi v naravi. Kopičijo se predvsem v 

maščobi, zato jih najdemo nekoliko več v živilih živalskega izvora (Vir: Bodi eko. Dostopno preko: 

http://www.bodieko.si/tag/dioksin). 
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- Načelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti 

preprečiti. Pri načelu previdnosti gre za politiko upravljanja tveganja. Upoštevano je 

ob visoki stopnji znanstvene negotovosti in je izraz potrebe po ukrepanju ob 

morebitnem resnem tveganju, ne da bi pri tem čakali na izsledke znanstvenih raziskav. 

- Načelo bližine: odpadke je treba obdelati čim bliže njihovemu viru.  

 

Celotna struktura za učinkovit režim ravnanja z odpadki je postavljena v Okvirni direktivi o 

odpadkih in dopolnilni Direktivi o nevarnih odpadkih. Ti direktivi določata okvir za strukturo 

ravnanja z odpadki, ki so bile dopolnjene z drugimi bolj specifičnimi direktivami. Ena 

skupina postavlja zahteve za izdajo dovoljenj in delovanje obratov za odstranjevanje 

odpadkov. Druga skupina obravnava posebne vrste odpadkov kot so olja, embalaža in 

baterije. Za pošiljanje odpadkov veljajo pravila iz Predpisa o pošiljanju odpadkov (Vodnik za 

zbliževanje z okoljsko zakonodajo Evropske unije, 1998). 

 

3.1.1 Okvirna direktiva o odpadkih 

V sredini 70-ih se je Evropska skupnost zavzemala za zmanjševanje odpadkov in 

učinkovitejšo uporabo naravnih virov. Prvi veliki zakonodajni korak je bil narejen leta 1975, s 

sprejetjem Okvirne direktive o odpadkih (McCormick, 2001: 169). 

 

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 19. novembra 2008, o odpadkih 

in razveljavitvi nekaterih direktiv zahteva, da države članice zagotovijo, da se odpadki 

izkoriščajo ali odstranjujejo brez ogrožanja človekovega zdravja ali povzročanja škode v 

okolju. Države članice morajo prepovedati odlaganje na črno, odmetavanje ali nenadzorovano 

izpuščanje odpadkov (Internet 6). 

 

Evropska unija je z direktivo želela vzpostaviti pravni okvir za ravnanje z odpadki v njihovem 

celotnem ciklu, od nastanka do odstranjevanja, s poudarkom na predelavi in reciklaži. Pomeni 

pa tudi pravo revolucijo pri percepciji odpadka, in sicer razmejitev med odpadkom, stranskim 

proizvodom in določitvijo, kdaj odpadek ni več odpadek (Odpadki v Sloveniji, 2010). 

 

Države članice so jo morale prenesti v svoj pravni red do 12. decembra 2010. S tem dnem 

bodo tudi razveljavljene Direktiva 2006/12/ES o odpadkih, Direktiva 91/689/EGS o nevarnih 
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odpadkih in Direktiva 75/439/EGS o odstranjevanju odpadnih olj (Ministrstvo za okolje in 

prostor, 2010). 

  

Najpomembnejša sprememba te direktive je uvedba okoljskega cilja, tako da je direktiva 

usmerjena k zmanjševanju vplivov na okolje zaradi nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi, 

ob upoštevanju celotnega življenjskega kroga vir–izdelek–odpadek. Zato direktiva določa 

ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem 

škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi ter z zmanjševanjem celotnega 

vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti take uporabe.  

 

Direktiva uvaja nov pristop k ravnanju z odpadki, ki je osredotočen na preprečevanje 

nastajanja odpadkov. Namen direktive je, da se EU približa »družbi recikliranja«, ki se 

poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporablja odpadke kot vir. Direktiva določa, da je 

treba do leta 2015 vzpostaviti ločeno zbiranje vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo. 

Direktiva namreč postavlja cilje, ki jih brez učinkovitega ločenega zbiranja ne bo mogoče 

doseči (Odpadki v Sloveniji, 2010). Do leta 2020 morajo države članice (DČ) doseči: 

- 50 % ponovno uporabo ali recikliranje vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo iz 

komunalnih odpadkov ali njim podobnim odpadkom;  

- 70 % ponovne uporabe, recikliranja ali druge oblike predelave gradbenih 

odpadkov  (Direktiva 2008/98/ES). 

 

Opredelitev odpadka, ki v zadnjih 30-ih letih predstavlja najpomembnejši del varstva okolja 

pred posledicami nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi, ostaja nespremenjena. Na novo sta 

definirana predelava in odstranjevanje odpadkov (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010). 

Odpadek pomeni vsako snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže ali namerava ali mora zavreči; 

predelava pomeni vsak postopek v obratu ali širšem gospodarstvu, katerega glavni rezultat je, 

da odpadki služijo koristnemu namenu tako, da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer 

uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali so odpadki pripravljeni za izpolnitev te funkcije; 

odstranjevanje pa pomeni vsak postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica 

postopka pridobivanje snovi ali energije (Direktiva 2008/98/ES). 

Poleg tega direktiva določa, kdaj so snovi ali predmeti, stranski proizvodi in ne odpadki in 

kdaj določen odpadek preneha biti odpadek (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010).  
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Stranski proizvodi se uvrščajo v kategorijo proizvodov, to pomeni, da mora snov ali predmet, 

ki ni odpadek, izpolnjevati vse zahteve za določeno uporabo, povezane s proizvodi, okoljem 

in varstvom zdravja, nadaljnja uporaba take snovi pa ne sme povzročati škodljivega vpliva na 

okolje. Na splošno velja, da odpadek izgubi status odpadka, potem ko je predelan ali dan v 

dovoljeno nadaljnjo uporabo (Odpadki v Sloveniji, 2010). 

 

Direktiva določa hierarhijo načel o odpadkih, po katerih morajo države članice dati prednost 

preprečevanju ali zmanjševanju odpadkov in njihove škodljivosti. Kjer to ni mogoče, bi 

morale države članice spodbujati izkoriščanje odpadkov s postopki kot je recikliranje. 

Odstranjevanje s pomočjo odlagališč ali sežiganja brez izkoriščanja energije so na najnižjem 

klinu hierarhične lestvice (Direktiva 2008/98/ES). 

 

Največja pozornost je namenjena preprečevanju nastajanja odpadkov, ki zajema ukrepe 

sprejete preden odpadek nastane, in ki zmanjšujejo količino odpadkov, škodljive vplive 

nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi ali vsebnost nevarnih snovi v materialih in 

proizvodih. Takšni ukrepi so npr. program preprečevanja nastajanja odpadkov, spodbujanje 

ponovne uporabe proizvodov in priprave odpadkov za ponovno uporabo (npr. vzpostavitev 

omrežij za ponovno uporabo in popravila) (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010). 

 

Države morajo oblikovati programe preprečevanja nastajanja odpadkov. V programih se 

določijo cilji preprečevanja nastajanja odpadkov. Države članice opišejo obstoječe ukrepe za 

preprečevanje in ocenijo uporabnost primerov ukrepov. Namen takih ciljev in ukrepov je 

prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in vplivi na okolje, povezanimi z nastajanjem 

odpadkov (Direktiva 2008/98/ES). 

 

Država lahko pri pripravi zakonodaje uveljavlja načelo razširjene odgovornosti proizvajalca. 

V skladu z načeli samozadostnosti in bližine se vzpostavi omrežje naprav za odstranjevanje 

odpadkov in za predelavo mešanih komunalnih odpadkov (Ministrstvo za okolje in prostor, 

2010). 

 

Države članice sprejmejo, v sodelovanju z drugimi državami članicami, kadar je to potrebno 

ali priporočljivo, ustrezne ukrepe za vzpostavitev integriranega in ustreznega omrežja naprav 

za odstranjevanje odpadkov in naprav za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, zbranih iz 
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zasebnih gospodinjstev, vključno tudi kadar takšno zbiranje vključuje mešane odpadke drugih 

povzročiteljev, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik (Direktiva 2008/98/ES). 

V skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, stroške ravnanja z odpadki krije 

izvirni povzročitelj odpadkov ali trenutni ali predhodni imetniki odpadkov (Direktiva 

2008/98/ES). 

 

V direktivi se ohranjajo bistvene določbe direktive o nevarnih odpadkih in o odstranjevanju 

odpadnih olj, pri čemer je do sedaj prednostna regeneracija odpadnih olj, pod določenimi 

pogoji, izenačena s sežigom (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010). 

 

Ravnanje z nevarnimi odpadki mora biti izvedeno tako, da zagotavlja varstvo okolja in 

zdravja ljudi. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se nevarni odpadki 

ne mešajo niti z drugimi kategorijami nevarnih odpadkov niti z drugimi odpadki, snovmi ali 

materiali. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se nevarni odpadki 

med zbiranjem, prevažanjem in začasnim skladiščenjem pakirajo in označujejo v skladu z 

veljavnimi mednarodnimi standardi in standardi Skupnosti (Direktiva 2008/98/ES). 

 

 Zaradi zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, kot posledice odlaganja odpadkov, je 

pomembno ločeno zbiranje bio-odpadkov in njihovo kompostiranje (Ministrstvo za okolje in 

prostor, 2010). 

 

Za ravnanje z odpadki je potrebno dovoljenje oz. vpis v ustrezno evidenco. Novost so 

predvideni minimalni tehnični standardi za postopke obdelave, ki niso zajeti v IPPC
4
 direktivi 

(Ministrstvo za okolje in prostor, 2010). 

 

Države članice od vsake ustanove ali podjetja, ki namerava izvajati obdelavo odpadkov, 

zahtevajo, da pridobi dovoljenje pristojnega organa. V teh dovoljenih je navedena vrsta in 

količina odpadkov, ki se lahko obdelajo; tehnične in kakršne koli druge zahteve, pomembne 

za zadevno lokacijo, za vsak dovoljen postopek; varnostni in previdnostni ukrepi, ki jih je 

treba sprejeti; metoda, ki naj se uporabi za vsak postopek (Direktiva 2008/98/ES). 

  

                                                 

4
 »Integrated Pollution Prevention Control« – Direktiva za celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja.  

PRIPRAVA ZA  

PONOVNO UPORABO 

PREPREČEVANJE 
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4 AKTERJI 

 

Značilnosti evropskega policy procesa in iz njega izhajajoča prepletenost med 

subnacionalnim, nacionalnim in nadnacionalnim se odraža v velikem številu akterjev z vseh 

ravni, ki so na takšen ali drugačen način vključeni v oblikovanje in implementacijo skupnih 

evropskih okoljskih politik.  

 

Kljub pomenu celotnega prepleta, ostajajo nacionalne države najpomembnejši akterji, saj 

igrajo v celotnem policy procesu osrednjo vlogo. Poleg nacionalne ravni pomembno vlogo 

igra tudi raven EU. Njen največji pomen je v fazi oblikovanja okoljskih politik, saj v 

oblikovanju le-teh sodelujejo nacionalni in nadnacionalni akterji.  

 

Lokalni oziroma subnacionalni akterji imajo v procesu oblikovanja politik različne vloge, ki 

so odvisne od položaja in moči lokalnih skupnosti v posameznih ureditvah držav članic. V 

vsakem primeru je položaj lokalnih skupnosti pomemben v procesu implementacije, saj se 

mnoge okoljske politike v končni fazi izvajajo na lokalni ravni in na tej ravni tudi povzročajo 

največ stroškov (Boh, 2005). 

 

4.1 Nadnacionalna raven 

 

Za proces oblikovanja in izvajanja politik je med nadnacionalnimi institucijami ključna trojica 

institucij, v krogu katerih se oblikujejo najpomembnejše odločitve, in sicer Evropska 

komisija, Svet Evropske unije, Evropski parlament (Boh, 2005). 

 

Komisija zastopa interese Unije in v ta namen sprejema ustrezne pobude. Skrbi za 

implementacijo pogodb, ukrepov in prava EU. Sestavlja jo po en državljan iz vsake države 

članice, vključno z njenim predsednikom in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve 

in varnostno politiko. Vsak komisar je pristojen za svoje področje (Lizbonska pogodba, člen 

9d). 

Komisija je na področju okoljskih politik akter, ki mu pripada mesto izključnega predlagatelja 

zakonodaje, poleg tega pa spremlja implementacijo okoljskih politik v državah članicah (Boh, 

2005). Za področje okolja sta pristojna dva komisarja, komisar za okolje in komisar za 

podnebne ukrepe. V pristojnostih komisarja za okolje so onesnaževanje, kakovost zraka in 
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vode, odpadki, biotska raznovrstnost ter prehod na ekološko evropsko gospodarstvo. Z 

zdajšnjim mandatom pa ima komisija tudi komisarja za podnebne ukrepe, ki skrbi za ukrepe 

proti poplavam, sušam in silovitim neurjem ter zagotavlja uspešno podnebno politiko EU 

(Evropska komisija – komisarji). 

 

Komisarjem pri delu pomaga generalni direktorat. Generalni direktorat (GD) za okolje je eden 

od več kot 40 generalnih direktoratov in storitev, ki sestavljajo Evropsko komisijo. Splošni 

cilj generalnega direktorata je, da varuje, ohranja in izboljšuje okolje za sedanje in prihodnje 

generacije. Za dosego tega predlaga politike, ki zagotavljajo visoko raven varstva okolja v 

Evropski uniji, in ki ohranjajo kakovost življenja državljanov EU.   

 

GD zagotavlja, da države članice pravilno uporabljajo okoljsko zakonodajo EU. V nekaterih 

primerih predstavlja Generalni direktorat za okolje Evropsko unijo v okoljskih zadevah na 

mednarodnih srečanjih, kot je Konvencija Združenih narodov o biotski raznovrstnosti 

(Evropska komisija – okolje).  

 

Evropski parlament je institucija, ki neposredno zastopa interese državljanov Evropske unije. 

Sestavljen je iz predstavnikov državljanov Unije, ki so voljeni s splošnim, neposrednim, 

svobodnim in tajnim glasovanjem za dobo petih let (Lizbonska pogodba, člen 9a). 

 

Evropski parlament deluje kot so–zakonodajalec, razpolaga s proračunsko pristojnostjo in ima 

vlogo demokratičnega nadzora na vseh evropskih ravneh. Na področju okolja velja redni 

zakonodajni postopek, t.j. postopek soodločanja, kar pomeni, da imata Parlament in Svet EU 

enak pomen pri sprejemanju okoljskih zakonov (Evropski parlament). 

 

Evropskemu parlamentu pogosto pripisujejo vlogo zaščitnika okoljskih interesov. Pri volitvah 

v Evropski parlament večina strank vključuje v svoje predvolilne kampanje področje okolja. 

Ena od poslanskih skupin so tud Evropski zeleni, ki je ena manjših evropskih strankarskih 

družin, vendar kljub temu pomembna, saj prinaša v evropski politični prostor nove tematike 

in dimenzije, ki so mnogokrat v nasprotju s pogledi drugih (Boh, 2005). V sedmem 

parlamentarnem mandatu je 56 poslancev (7 %) v poslanski skupini Skupina zelenih 

(Evropski parlament – poslanci EP). 
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Svet EU je institucija, ki predstavlja države članice. Skupaj z Evropskim parlamentom 

opravlja zakonodajno in proračunsko funkcijo, ter funkcijo usklajevanja in oblikovanja 

politike v skladu s Pogodbo. Svet sestavlja po en predstavnik iz vsake države članice na 

ministrski ravni, ki zasedajo v devetih različnih ustrojih (Lizbonska pogodba 9c). 

 

Za področje okoljskih politik je pristojen Svet za okolje, ki ga sestavljajo okoljski ministri 

držav članic. Ustanovljen je bil leta 1973, kot rezultat vsesplošnega dviga pomena okoljskih 

tematik. Odločitve sprejema s kvalificirano večino in v postopku soodločanja z Evropskim 

parlamentom (Boh, 2005). 

 

Evropska agencija za okolje (EEA) zagotavlja zanesljive in neodvisne informacije o okolju.  

Agencija EEA pripravlja široko vrsto ocen, v katerih se analizirajo stanje okolja in okoljske 

smernice skupaj s pritiski, ki jih povzročajo gospodarske in družbene gonilne sile. Agencija 

EEA se ukvarja tudi z razvojem scenarijev, vrednotenjem politike in zagotavljanjem 

kakovosti podatkov. Poleg tega agencija EEA usklajuje Evropsko okoljsko informacijsko in 

opazovalno omrežje (EIONET) (Evropska agencija za okolje). 

  

Agencija EEA tesno sodeluje z ustanovami EU, t. j. Evropsko komisijo, Evropskim 

parlamentom in Svetom ministrov in jim pomaga sprejemati za okolje neškodljive in dosledne 

politike in odločitve (Evropska agencija za okolje – partnerji).  

- Agencija EEA z Evropsko komisijo sodeluje pri oblikovanju politik. Generalni 

direktorat za okolje je glavni partner agencije EEA pri Evropski komisiji in prispeva 

pri pripravi letnega načrta upravljanja agencije EEA. Ker se okoljski premisleki vse 

bolj vključujejo v sektorske politike, agencija EEA sodeluje tudi z drugimi 

generalnimi direktorati Evropske komisije, kot so generalni direktorati za energetiko 

in promet, raziskave, kmetijstvo in regionalno politiko. 

- Agencija EEA podpira Evropski parlament z informativnimi sestanki, delavnicami, 

neformalnimi srečanji in na zahtevo sodeluje pri obravnavah. Posebno sodelovanje 

poteka z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Začasnim odborom za 

podnebne spremembe. Agencija EEA prav tako sodeluje s številnimi drugimi izmed 

19 odborov kot so odbori za promet in turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja ter 

regionalni razvoj. 
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- Izvršni direktor agencije EEA je redno vabljen na neformalna srečanja okoljskih 

ministrov. Poleg tega agencija EEA podpira okoljske dejavnosti rotirajočih 

predsedstev EU, npr. s pripravo poročil ali – na zahtevo – organizacijo delavnic in 

seminarjev. 

 

4.2 Nacionalna raven 

 

Kljub nenehnemu povečevanju pomena nadnacionalne ravni na področju okoljskih politik 

ostaja nacionalna država – oziroma njeno jedro izvršilne oblasti – še vedno ključni in 

najpomembnejši akter v procesu. Pomen in moč nacionalnih vlad se odražata na dveh ravneh, 

in sicer v procesu sprejemanja javnopolitičnih odločitev na ravni EU in v fazi implementacije 

sprejetih obveznosti (Boh, 2005). 

Ključni akterji na področju okoljskih politik so: 

- Ministrstvo za okolje in prostor, 

- organi v sestavi ministrstva (Agencija RS za okolje, Agencija RS za jedrsko varnost, 

Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Geodetska uprava), 

- Zavod RS za varstvo narave, 

- lokalne skupnosti, 

- nevladne organizacije.  

 

Ministrstvo za okolje in prostor je ključni državni akter, odgovoren za oblikovanje in 

izvajanje okoljskih politik. V okviru MOP delujejo štirje organi v sestavi. Organi v sestavi so 

visoko specializirane strokovne institucije, ki opravljajo opazovanja in merjenja različnih 

pojavov in skrbijo za strokovnost njihove obdelave (Boh, 2005). 

 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je strokovna državna institucija. Skladno s 

pooblastili, ki mu jih daje slovenska zakonodaja, skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri 

čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem (Internet 7). 

 

Ključni dokumenti s področja okoljskih politik v Sloveniji (Zakon o varstvu okolja, NPVO) 

posredno ali neposredno predvidevajo vključevanje nevladnih organizacij in lokalnih 

skupnosti v okoljsko področje. Prednost lokalne ravni je v tem, da je blizu ljudem, ki jih 

okoljski problemi zadevajo. Zaradi tega so lokalne ravni na nek način najprimernejše za 
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spremljanje stanja okolja. Lokalne oblasti so pooblaščene za izvajanje lokalnih javnih služb 

varovanja okolja (Boh, 2005). 

 

4.3 Nevladne organizacije 

 

Splošna značilnost okoljske politike je število prostovoljnih organizacij in pritiskajočih skupin 

ki jih pritegne (Weale at all, 2000).  

 

Nevladne organizacije (NVO) so del civilne družbe, ki je pomembnejši akter sodelovanja na 

področju okolja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene 

odgovornosti (Nacionalni program varstva okolja). Pojem se v večini držav enači s sektorjem, 

ki zapolnjuje med trgom, državo in skupnostjo. Po svetu se za nevladne organizacije 

uporabljajo izrazi neprofitni sektor, dobrodelni sektor, prostovoljni sektor, neobdavčeni 

sektor, nevladni sektor, v evropskem prostoru pa se največkrat uporabljata oznaki nevladni in 

neprofitni sektor oziroma organizacija (Strategija Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami, 2005).  

 

NVO delujejo na tistih področjih, ki jih vladne in profitne organizacije ne znajo oziroma ne 

zmorejo dovolj kakovostno zadovoljiti s svojimi storitvami. Po definiciji Evropske komisije 

so NVO neprofitno usmerjene in ne delujejo v korist svojih članov in članic, pač pa širše, v 

splošno dobro posameznih skupin ljudi ali celotne družbe. Njihova prizadevanja izražajo željo 

po zadovoljitvi potrebe civilne družbe po pravičnosti, enakopravnosti in blaginji. Pri 

odločanju so NVO neodvisne od uradnih stališč vlade. S svojimi dejavnostmi pokrivajo širok 

spekter interesov, od popolnoma prostovoljnih skupin, katerih interes je zadovoljevanje 

potrebe po druženju, do visoko profesionalnih organizacij, ki nudijo strokovno pomoč vladi 

pri pripravljanju zakonodaje. Ustanovljene so na prostovoljni podlagi. Žal pa se vse nevladne 

organizacije soočajo s problemov projektnega financiranja, ki jim jemlje prepotrebno energijo 

za usklajen nastop pri zagovarjanju skupnih interesov (CNVOS, 2005). 

Nevladne organizacije so eden od stebrov civilne družbe in upravljajo različne koristne 

funkcije, ki jih državni organi in druge organizacije ne opravljajo. V splošnem lahko 

govorimo o treh temeljnih funkcijah NVO. Ena temeljnih funkcij je glas državljanov, kateri 

želijo vplivati na sprejemanje odločitev na različnih ravneh odločanja. Tu gre za »bottom-up« 

pristop, ko nevladne organizacije s civilnim dialogom sodelujejo z drugimi deli civilne družbe 
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in z vlado, pri odločanju zagovarjajo interese šibkih in ranljivih skupin ter sodelujejo pri 

odločanju (posvetovanju z NVO in vključenost NVO v postopek odločanja). Druga funkcija 

je družbena dejavnost, saj želijo ljudje v svojem prostem času organizirati različne oblike 

družbenih dejavnosti, ki so družbeno koristne. Tretja pomembna funkcija pa je opravljanje 

določenih vrst javnih storitev. To so različne oblike pomoči posameznikom, ki potrebujejo 

določeno storitev ali varstvo, da bi preživeli, izboljšali življenjske pogoje ali se razvijali 

(Strategija Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 2005).  

 

Namen delovanja nevladnih organizacij na področju okolja in narave je uveljavljanje načel 

varstva okolja in narave ter trajnostnega razvoja na vseh ravneh političnega odločanja in 

delovanja. Najpomembnejše področje delovanja okoljskih in naravovarstvenih nevladnih 

organizacij je nedvomno vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji, kakor 

tudi na ravni Evropske skupnosti in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja in 

trajnostnega razvoja (Nacionalni program varstva okolja). 

 

NVO z vključevanjem velikega števila posameznikov predstavljajo pomemben sestavni del 

participacije v odprti demokratični družbi. V procesu odločanja lahko bistveno prispevajo s 

svojim znanjem in neodvisno strokovnostjo, kar je vlade na vseh ravneh – od lokalne, 

regionalne do nacionalne – kot tudi mednarodne institucije spodbudilo, da se pri oblikovanju 

in izvajanju politik naslanjajo na relevantne izkušnje in kompetence NVO (Ministrstvo za 

okolje in prostor, 2011). 

  

Čeprav je nadnacionalna raven bolj izrazita pri oblikovanju politik, je še vedno veliko 

področij za okoljske skupine, da lahko lobirajo na nacionalni in subnacionalni ravni. 

Ne samo da NVO-ji lahko vplivajo na pogajalsko pozicijo nacionalnih držav, lahko tudi 

nadzorujejo stopnjo do katere je vlada implementirala napovedi iz pogodbe (Garner, 2000).  

 

Poleg tega imajo nevladne organizacije pomembno vlogo pri povezovanju institucij EU z 

prebivalci Evropske unije. Institucije EU oblikujejo obnašanje nevladnih organizacij. 

Vplivajo na njihovo delovanje prek oblikovanja in implementacije javne politike. Nevladne 

organizacije so pomembne za EU institucije (Cini, 2003): 

- zagovarjajo interese njihovih članov, volivcev, da je lažje za EU institucije 

nadzorovati spremembe v družbi in dajejo prednost novim političnim zadevam, 



22 

 

- institucije se zanašajo na nevladne organizacije pri oblikovanju javne politike 

(strokovno mnenje).  

 

Okoljske organizacije obkrožajo velike razlike, vrstijo se od manjših lokalnih skupin prek 

nacionalnih do nacionalnih podružnic velikih mednarodnih organizacij kot so WWF, Friend 

of Earth in Greenpeace. Vse vrste skupin so vpete v ohranjanje lokalne kulture in dediščine in 

v pospeševanju lokalnega napredka (Weale at all, 2000). 

 

Ločiti je mogoče različne okoljske NVO-je (Garner, 2000): 

- Ločimo lahko med tistimi, ki obstajajo znotraj ene države, lobirajo pa tudi v druge 

države (Royal society fot the protection of birds). 

- Skupine s podružnicami v drugih državah (Greenpeace, WWF). Poleg tega da imajo 

podružnice v drugih državah, imajo tudi lastne pisarne v Bruslju. 

- Naslednja kategorija sestoji iz »umbrella organizations«, ki obstajajo samo zato, da 

lobirajo na mednarodni ravni. EEB (Evropski okoljski biro) se povezuje z EU v korist 

nacionalnim okoljskim skupinam. 

 Eurogroup for animal welfare obstaja, da predstavlja nacionalne skupine, ki ščitijo 

živali. 

 

Pomembno je razlikovati med interesnimi skupinami na ravni EU in nacionalni ravni, zaradi 

različne organiziranosti in različnih uporabljenih strategij, ko zastopajo svoje interese. 

Nacionalna združenja težijo k temu, da predstavijo svoje interese nacionalnim predstavnikom 

v EU institucijah kot tudi nacionalni upravi in vladi in s tem poudarjajo nacionalno 

karakteristiko njihovih interesov. EU interesne skupine si priskrbijo strokovnjake in 

argumente s katerimi poskušajo prepričati EU institucije v dobro njihovega primera. 

Tipične EU interesne skupine so sestavljene iz nacionalnih združenj – federacije nacionalnih 

interesnih skupin. EU skupine imajo več vpliva (Cini, 2003). 

Med evropske okoljske NVO spadajo Friends of the Earth Europe, Greenpeace, World Wild 

Fund for Nature, BirdLife International, Climate Network Europe, Transportna in okoljska 

federacija ter Evropski okoljski bureau (EEB) (Boh, 2005). 
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V Sloveniji pa delujejo Okoljski center, ki je organiziran kot prostor, ki ponuja pogoje za 

delovanje okoljskih nevladnih organizacij, povezuje zainteresirane javnosti, širši javnosti pa 

omogoča dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju. 

 

Člani centra so (Internet 8): 

- CIPRA Slovenija –  društvo za varstvo Alp. 

- FOCUS – društvo za sonaraven razvoj. Poslanstvo Focusa je z ozaveščanjem 

spreminjati obnašanje ljudi za okolju in družbi odgovorno življenje. 

- INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ – ekološko kmetijstvo in trajnosten razvoj 

podeželja, varstvo narave in okolja, promocija trajnostnega življenjskega sloga.  

- SLOVENSKI e-FORUM – si prizadeva, da bi bile kvalitetne energetske storitve 

dosegljive vsem, a ob zmanjšanju negativnih vplivov energetskih pretvorb in rabe na 

lokalno in globalno okolje. 

- UMANOTERA – spreminja načela trajnostnega razvoja v način življenja, tako da 

ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih 

produktov. 

 

Evropska Komisija in parlament podpirata delovanje različnih civilnih društev s tem, ko jim 

priskrbijo sredstva. Finančna podpora ne samo da izboljša organiziranost in olajša pridobitev 

osebja organizacijam, ampak tudi izboljša njihov dostop do ustreznih strokovnjakov. Med 

organizacijami se pojavlja strah, da je finančna pomoč s strani EU možnost, da postanejo 

organizacije preveč odvisne od evropskih institucij in lahko tako vplivajo na njihovo politično 

pozicijo in dejavnost – omejevanje nasprotovanja EU iniciativam. Nekatere organizacije, kot 

je na primer Greenpeace,  ne sprejemajo pomoči prav iz teh razlogov (Cini, 2003). 

 

Eden temeljnih problemov NVO je, da njihovo sodelovanje v procesih odločanja še vedno ni 

uzakonjeno. Civilni dialog v nasprotju z socialnim v EU še ni formaliziran, kar pomeni, da 

NVO sicer sodelujejo s Komisijo pri oblikovanju političnih smernic, nimajo pa pravne moči, 

da bi lahko same oblikovale predloge in jih poslale v parlamentarno obravnavo (CNVOS, 

2005). 

 

Leta 1998 je bila podpisana Konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri 

odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah, na kratko Aarhuška konvencija. 
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S tem dokumentom, katerega podpisnica je tudi Slovenija, je prevzeta pravna zaveza za 

sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev v zvezi z okoljem. Dokument lahko vzamemo 

za model dobre prakse tudi za druga področja (CNVOS, 2005). 

 

Aarhuška konvencija je prvi pravni mednarodni dokument, ki je obvezujoč in namenjen 

spodbujanju razvoja participacijske demokracije. Osredotoča se na vlogo civilne družbe in na 

vključevanje vseh interesnih skupin v odločevalski proces – javne oblasti, civilne družbe in 

gospodarstva (Aarhuška konvencija v Sloveniji, 2002). 

 

V svojih temeljnih določbah zagovarja pravico vsakega človeka, da živi v okolju, primernem 

za njegovo zdravje in blaginjo. Konvencija je skrb za uresničevanje človekove pravice do 

zdravega okolja razširila iz oblastnih institucij na civilno družbo. V sklopu civilne družbe je 

konvencija nevladnim organizacija pripisala poseben družbeni pomen. Državam nalaga, da 

zagotovijo krepitev zmožnosti nevladnega sektorja tako, da podprejo okoljsko ozaveščanje in 

izobraževanje širše javnosti, ter da zagotovijo ustrezno priznanje in podporo okoljskim 

nevladnim organizacijam. Tako so se okoljske nevladne organizacije prvič v zgodovini 

pojavile v dejavnem partnerskem odnosu z vladnimi predstavniki držav pri oblikovanju in 

sprejemanju mednarodne pogodbe (Aarhuška konvencija v Sloveniji, 2002). 

 

Dokument EU, ki poudarja pomen večjega sodelovanja s civilno družbo ter si prizadeva za 

bolj sistematičen dialog za oblikovanje minimalnih standardov posvetovanja z javnostjo in za 

partnerske sporazume z nevladnimi organizacijami je Bela knjiga (CNVOS, 2005). 

 

Evropska komisija je 25. julija 2001 objavila Belo knjigo Evropsko upravljanje, v kateri je 

posebej poudarila, da je spodbujanje novih oblik evropskega upravljanja ena od štirih 

strateških prednosti komisije. Bela knjiga predlaga odpiranje procesa oblikovanja politik, tako 

da se omogoči participacijo ljudi in organizacij pri zanje pomembnih odločitvah (White 

Paper: European Governance, 2001). S participacijo civilne družbe bi zagotovili delovanje 

institucij bolj po meri državljanov in bolj demokratično (CNVOS, 2005). 

 

Povezovanje NVO postaja nujnost. Le povezane bodo na podlagi skupnih prizadevanj zavzele 

aktivnejšo vlogo pri oblikovanju pravnih osnov civilnega dialoga in bo njihov glas močneje 

odmeval v dialogu z Evropsko komisijo. Tudi sama Komisija v razpravljalnem dokumentu 
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»Komisija in nevladne organizacije: oblikovanje trdnejšega partnerstva« predlaga različne 

oblike združevanja NVO na evropski ravni, in sicer tako, da se lokalne, regionalne in 

nacionalne NVO povezujejo v omrežja in združenja ter prek teh vzpostavljajo stik z 

nacionalno vlado in na drugi strani Evropsko komisijo. Predlog pa pri NVO zbuja strah, da bi 

se interesi majhnih NVO, delujočih na lokalnih in regionalnih ravneh, tako lahko izgubil 

(CNVOS, 2005). 

 

V zadnjih desetih letih se je zelo povečal interes Evropskih institucij za kontinuiran dialog s 

civilno družbo, še posebno z njenim organiziranim delom. Predstavniki evropskih institucij so 

spoznali, da ne bodo mogli izvajati učinkovite politike, če ne bo zagotovljeno vsaj troje 

(CNVOS, 2005): 

- prizadevanje njihovih uslužbencev za upoštevanje mnenj civilne družbe, s posebnim 

poudarkom na mnenjih organizirane civilne družbe, 

- sodelovanje ljudi, ki jih zadevajo odločitve EU, 

- splošno nenasprotovanje odločitvam EU. 

 

Predstavniki civilne družbe in drugih organizacij, ki so aktivne na Evropski ravni, si že dalj 

časa prizadevajo za »pravico do participacije«. Ta postaja danes vse bolj pomembna. Izzivi in 

naloge EU v vedno večji meri zahtevajo mobilizacijo vseh 450 milijonov državljanov. 

 

Evropska komisija je 2002 sprejela osnovna načela in minimalne standarde za sodelovanje 

zainteresiranih predstavnikov civilne družbe v postopku posvetovanja. V tem dokumentu 

Komisija ločuje med »odprtim posvetovanjem«, ki temelji na popolnoma odprtem in 

neizključujočem pristopu, in »usmerjenim posvetovanjem«, pri katerem sodelujejo le 

organizacije, ki so bile izbrane na podlagi neizključujočega in transparentnega postopka 

izbora predstavnikov civilne družbe (CNVOS, 2005). 

 

Pogodba iz Nice je utrdila status Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in mu 

podelila vlogo posrednika med organizirano civilno družbo in odločevalci na Evropski ravni. 

V njej je posebej poudarjeno, da EESO (CNVOS, 2005): 

- organizira razprave med različnimi predstavniki civilne družbe in zagovarja različne 

interese, 
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- omogoča strukturiran in kontinuiran dialog med evropskimi organizacijami in 

mrežami kot predstavnicami organizirane civilne družbe in institucijami EU.  

 

5 RAVNANJE Z ODPADKI V SLOVENIJI 

 

Področje ravnanja z odpadki je bilo do nedavnega eno najslabše urejenih področij varstva 

okolja v Sloveniji, čeprav so odpadki pomemben vir onesnaževanja in ogrožanja. Razlogi za 

to neurejenost izvirajo iz dosedanjega družbenega odnosa do odpadkov in načina ravnanja z 

njimi, pa tudi iz pomanjkanja upravne in strokovne usklajenosti in organiziranosti. Razcvet 

ureditve ravnanja z odpadki se je dejansko začel šele leta 1998 s sprejetjem pravilnika o 

ravnanju z odpadki. Od tu dalje se je pristop do odpadkov bogatil s sprejetjem cele vrste 

predpisov, ki so nastali zaradi doseganja ciljev glede ravnanja z odpadki. Pri tem je bila 

upoštevana tudi zakonodaja Evropske unije, saj se je Slovenija z odločitvijo, da se vključi v 

EU, zavezala, da bo prevzela in uveljavljala njeno zakonodajo tudi na področju ravnanja z 

odpadki (Viler Kovačič, 2001). 

 

5.1 Strateški dokumenti s področja ravnanja z odpadki 

 

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA 

Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu okolja in v skladu z sklepom Evropskega parlamenta 

in Sveta, z dne 22. julija 2002, o šestem okoljskem akcijskem programu je Državni zbor 

Republike Slovenije na seji, dne 24. 11. 2005, sprejel Resolucijo o nacionalnem programu 

varstva okolja 2005–2012 (ReNVPO) (Uradni list RS, 2010) .  

 

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, 

katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja 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. NPVO 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. NPVO 

tako izpolnjevanje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi 

strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske 

skupnosti. NPVO je izhodišče za okoljsko razsežnost Strategije razvoja Slovenije, ki 
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opredeljuje vizijo prihodnosti Slovenije ter usmeritve in ukrepe za realizacijo te vizije do leta  

2013. 

 

Osnovno usmeritev politike varstva okolja, ki jo je postavil že zakon o varstvu okolja in prvi 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 1999), je usmerjena v zagotavljanje trajnostnega 

razvoja za razliko od običajnega načina reševanja okoljskih problemov z uporabo tehničnih 

rešitev omejevanja onesnaževanja. 

 

Program zajema s svojimi usmeritvami in področnimi okoljskimi cilji obdobje naslednjih 

sedmih let od njegovega sprejema do vključno leta 2012, pri čemer pa so za obdobje 2005–

2008 podrobneje opredeljeni posamezni ukrepi predvsem v delu, ki se nanaša na njihovo 

financiranje (Resolucija nacionalnega programa varstva okolja). 

 

5.2 Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki 

 

Krovni predpis, ki ureja varovanje okolja in v tem okviru tudi področje odpadkov, je Zakon o 

varstvu okolja (Ur. List RS št. 41/2004).
5
 Podzakonski akti, ki zadevajo področje odpadkov, 

so (Varstvo okolja v Sloveniji): 

- Uredba o ravnanju z odpadki, 

- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe s 

komunalnimi odpadki, 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 

- Uredba o sežiganju odpadkov. 

 

Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov, je Uredba o ravnanju z odpadki 

(Uradni list RS, št. 34/2008), ki je zamenjala Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uredba o 

ravnanju z odpadki). 

 

                                                 

5
 Zakon o varstvu okolja (Ur. List RS št. 41/2004), spremembe: Ur.l. RS, št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: 

U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 

33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009.  

Vir: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html 
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S sprejemom pravilnika o ravnanju z odpadki (december 1998) smo v Sloveniji dobili prvi 

pravno zavezujoč splošni predpis o odpadkih. Pravilnik o ravnanju z odpadki je v celoti 

prevzel zahteve evropske okvirne smernice o odpadkih (Keuc, 2002). 

 

Uredba o ravnanju z odpadki določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje 

zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, 

klasifikacijski seznam odpadkov in obveznost poročanja Evropski Komisiji (Uredba o 

ravnanju z odpadki). 

 

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), določa najmanjši obseg in vsebino 

ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki morata biti zagotovljena v okviru opravljanja 

lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) se nanaša na ločeno zbrane 

frakcije kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju lokalne skupnosti kot odpadki 

v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v 

industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami 

pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki). 

 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006), določa 

pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in uporabi embalaže in pravila 

ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne 

embalaže (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo). 

 

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/2006) določa mejne 

vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje 

za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in 

zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju 

trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov 

onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak in v zvezi z 
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globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja 

za zdravje ljudi (Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih). 

 

Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/2008) določa ukrepe, obvezna ravnanja, 

prepovedi in druge pogoje za sosežiganje in sežiganje odpadkov ter pogoje in ukrepe glede 

obratovanja naprav za sosežig odpadkov in sežigalnic odpadkov z namenom, da se preprečijo 

ali omejijo škodljivi učinki na okolje, zlasti onesnaževanje z emisijo snovi v zrak, tla, 

površinsko vodo in podzemno vodo, kolikor je to izvedljivo, ter posledično na tveganje za 

zdravje ljudi (Uredba o sežiganju odpadkov). 

 

S 1. julijem 2011 je začela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom, katera določa obvezna ravnanja z biološko 

razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v kuhinjah in pri razdeljevanju hrane zaradi 

izvajanja živilske dejavnosti, kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu in zelenim 

vrtnim odpadom. Poleg tega uredba določa tudi vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne 

občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov – javna služba, na 

področju ravnanja s kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. 

 

Nova uredba nadomešča Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki iz 

leta 2008. Pomembna novost v uredbi je obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja 

za gostince, ki izvajajo dehidracijo kuhinjskih odpadkov (Uredba  

o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom). 

 

II. EMPIRIČNI DEL 

Kot sem že v uvodnem delu navedla, je namen moje diplomske naloge ugotoviti, kakšna je 

vloga in moč civilnodružbenih gibanj v kontekstu okoljske politike. S pomočjo raziskave 

želim ugotoviti, v kolikšni meri civilnodružbene organizacije dejansko sodelujejo z vlado pri 

oblikovanju zakonodaje oziroma v kolikšni meri so predlogi s strani civilnodružbenih 

organizacij upoštevani s strani države. Poleg tega pa želim ugotoviti, koliko podpore imajo 

civilnodružbene organizacije s strani javnosti, ali jim javnost zaupa in je pripravljena 

sodelovati. 



30 

 

Zato sem empirični del diplomske naloge razdelila na dva dela, in sicer na kvantitativni in 

kvalitativni del.  

 

6 KVANTITATIVNI DEL 

  

6.1 Metodologija 

 

V kvantitativnem delu sem uporabila metodo sekundarna analiza podatkov. »Sekundarna 

analiza je raziskovalna metoda, katere posebnost je uporaba podatkov za namen, ki se 

razlikuje od izvornega namena zbranih podatkov.« (Štebe, 1999:2).  Tako sem uporabila že 

zbrane podatke za testiranje svoje hipoteze. Analizirala sem podatke iz raziskave Slovensko 

javno mnenje o okolju in medčloveških stikih iz leta 2000. Podatke sem glede na frekvenco 

predstavila v tabelah in grafih in jih interpretirala.  

 

6.1.1 Vzorec 

Raziskavo Slovenskega javnega mnenja o okolju in medčloveških stikih je izdelal Center za 

raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Finančno je bila podprta s strani 

Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 

 

Prvo poglavje vprašalnika zavzema področje ekologije, in sicer glede stališč in zaznav na 

temo varovanja okolja in ekologije, drugo poglavje pa pokriva medsebojne stike – 

prijateljstvo, zakonska zveza, kulturna aktivnost. Za potrebe diplomske naloge sem v svoj 

kvalitativni del zajela le določena vprašanja iz prvega poglavja, t.j. varstvo okolja.  

 

Podatki za to raziskavo so bili zbrani v novembru in decembru 2000, na območju Slovenije. 

Kot enota za analizo je vzet posameznik, kot populacija pa osebe starejše od 18 let, s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Centralni register prebivalcev 

RS. Izbor je bil slučajen, kar pomeni, da je imela vsaka oseba iz populacije enako verjetnost 

vključitve v vzorec. 

 

Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Na prvi stopnji je bil narejen izbor na osnovi CEA 

(Clusters of Enumeration Areas – Skupni popisni okoliš) glede na definicijo populacije, ter 

predhodno stratificirano po 12 regijah oziroma 6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj 
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vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število 

oseb z imeni in priimki ter naslovi. V raziskavi je sodelovalo 1077 oseb (Arhiv družboslovnih 

podatkov). 

 

6.1.2 Opis spremenljivk 

- Zaupanje v okoljevarstvene organizacije 

Pri tem vprašanju so morali anketiranci oceniti, koliko zaupajo okoljskim organizacijam, 

da jim bojo dale resnične informacije o stanju na področju varstva okolja. Izbirali so lahko 

med šestimi odgovori, in sicer med: zelo zaupam, precej zaupam, zaupam do določene 

mere, ne zaupam preveč, čisto nič ne zaupam in ne vem. Veljavnih odgovorov je 1077. 

Spremenljivka je numerična. 

- Zaupanje v vladne službe 

Pri tem vprašanju so morali anketiranci oceniti, koliko zaupajo vladnim službam, da jim 

bojo dale resnične informacije o stanju na področju varstva okolja. Izbirali so lahko med 

šestimi odgovori, in sicer med: zelo zaupam, precej zaupam, zaupam do določene mere, 

ne zaupam preveč, čisto nič ne zaupam in ne vem. Veljavnih odgovorov je 1077. 

Spremenljivka je numerična. 

- Ste član kakšne okoljevarstvene organizacije 

Anketirani so lahko izbirali med dvema odgovoroma, in sicer da ali ne. Veljavnih 

odgovorov je bilo 1077. Spremenljivka je numerična. 

- Ste podpisali okoljevarstveno peticijo 

Anketirani so lahko izbirali med dvema odgovoroma in sicer da ali ne. Veljavnih 

odgovorov je bilo 1077. Spremenljivka je numerična.  

- Ste dali denar kakšni okoljevarstveni skupini 

Anketirani so lahko izbirali med dvema odgovoroma, in sicer da ali ne. Veljavnih 

odgovorov je bilo 1077. Spremenljivka je numerična.  

- Ste sodelovali pri protestu za varstvo okolja 

Anketirani so lahko izbirali med dvema odgovoroma, in sicer da ali ne. Veljavnih 

odgovorov je bilo 1077. Spremenljivka je numerična.  

- Prizadevanje za varstvo okolja – prebivalci Slovenije ali vladne službe 

Pri tem vprašanju so morali anketirani oceniti, kdo si po njihovem mnenju bolj prizadeva 

za varstvo okolja, in sicer so imeli na voljo naslednje odgovore: prebivalci Slovenije, 
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vlada in državne oblasti, oboji enako in ne vem. Veljavnih odgovorov je bilo 1077. 

Spremenljivka je numerična.  

- Prizadevanje za varstvo okolja – prebivalci Slovenije ali podjetja 

Pri tem vprašanju so morali anketirani oceniti, kdo si po njihovem mnenju bolj prizadeva 

za varstvo okolja, in sicer so imeli na voljo naslednje odgovore: prebivalci Slovenije, 

podjetja, oboji enako in ne vem. Veljavnih odgovorov je bilo 1077. Spremenljivka je 

numerična.  

- Strinjanje s trditvijo 

Pri tem vprašanju so morali anketirani oceniti, katera trditev jim je bližja. Izbirali so med: 

Ljudje naj sami odločijo, kako bodo varovali okolje, vlada bi morala sprejeti zakone za 

varstvo okolja in neodločen. 

 

6.2 Analiza podatkov 

Tabela 1: Zaupanje v okoljevarstvene organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Zaupanje v okoljevarstvene organizacije 

 

ZAUPANJE V OKOLJEVARSTVENE 

ORGANIZACIJE 

spremenljivke frekvenca 

zelo zaupam 141 

precej zaupam 441 

zaupam do določene 

mere 

320 

ne zaupam preveč 73 

čisto nič ne zaupam 34 

ne vem 68 
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V vzorcu 1077 oseb jih 41 % precej zaupa okoljskim organizacijam, 30 % jim zaupa do 

določene mere, 13 % jih zelo zaupa, 7 % jim ne zaupa preveč, le 3 % anketiranih pa sploh ne 

zaupa okoljevarstvenim organizacijam. 6 % anketiranih ni vedelo odgovora na to vprašanje.  

 

Tabela 2: Zaupanje v vladne službe 

ZAUPANJE V VLADNE SLUŽBE 

spremenljivke frekvenca 

zelo zaupam 20 

precej zaupam 127 

zaupam do določene 

mere 412 

ne zaupam preveč 318 

čisto nič ne zaupam 127 

ne vem 73 

 

Graf 2: Zaupanje v vladne službe 

 

 

38 % anketiranih vladnim službam zaupa do določene mere, 29 % anketiranih jim ne preveč 

zaupa, 12 % jim čisto nič ne zaupa, prav takšen procent ljudi vladnim službam zaupa, le 2 % 

anketiranih pa zelo zaupa vladnim službam. 7 % ljudi ni vedelo odgovora na to vprašanje. 

 

Tabela 3: Članstvo v skupini, ki si je kot glavni cilj postavila ohranitev in varovanje okolja 

ČLANSTVO V 

OKOLJEVARSTVENI SKUPINI 

spremenljivke frekvenca 

da 40 

ne 1037 
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Graf 3: Članstvo v skupini, ki si je kot glavni cilj postavila ohranitev in varovanje okolja 

 

 

96 % anketiranih ljudi niso člani okoljevarstvenih skupin, le 4 % anketiranih je članov 

okoljevarstvenih skupin. 

 

Tabela 4: Podpis peticije o varstvu okolja v zadnjih petih letih 

PODPIS PETICIJE O VARSTVU 

OKOLJA 

spremenljivke frekvenca 

da 129 

ne 948 
 

 

Graf 4: Podpis peticije o varstvu okolja v zadnjih petih letih 
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88 % ljudi v zadnjih petih letih ni podpisalo peticije na temo varstva okolja, 12 % ljudi pa je 

takšno peticijo podpisalo. 

 

Tabela 5: Donacije za okoljevarstvene skupine 

DONACIJE OKOLJEVARSTVENI 

SKUPINI 

spremenljivke frekvenca 

da 115 

ne 962 
 

 

Graf 5: Donacije za okoljevarstvene skupine 

 

 

89 % anketiranih ni doniralo denarja za okoljevarstvene skupine, 11 % anketiranih pa je 

okoljevarstvenim skupinam dalo denar. 

 

Tabela 6: Sodelovanje pri protestu za varstvo okolja 

SODELOVANJE PRI PROTESTU 

spremenljivke frekvenca 

da 49 

ne 1028 
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Graf 6: Sodelovanju pri protestu za varstvo okolja 

 

 

95 % ljudi ni sodelovalo pri protestih za varstvo okolja, le 5 % anketiranih je sodelovalo pri 

protestih. 

 

Tabela 7: Prizadevanje za varstvo okolja – prebivalci in vlada 

PRIZADEVNOST ZA VARSTVO 

OKOLJA 

spremenljivke frekvenca 

prebivalci Slovenije 461 

vlada, državna oblast 122 

oboji enako 210 

ne vem 284 
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Graf 7: Prizadevanje za varstvo okolja –  prebivalci in vlada 

 

 

43 % anketiranih meni, da si prebivalci Slovenije bolj prizadevajo za varstvo okolja kot vlada. 

11 % ljudi meni, da si vlada in državne oblasti bolj prizadeva za varstvo okolja kot prebivalci 

Slovenije, 20 % anketiranih meni, da si oboji enako prizadevajo za varstvo okolja, 26 % 

anketiranih pa ni znalo oceniti. 

 

Tabela 8: Prizadevanje za varstvo okolja – podjetja in prebivalci 

PRIZADEVNOST ZA VARSTVO 

OKOLJA 

spremenljivke frekvenca 

podjetja in industrija 44 

prebivalci Slovenije 492 

oboji enako 224 

ne vem 317 
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Graf 8: Prizadevanje za varstvo okolja – podjetja in prebivalci 

 

46 % anketiranih meni, da si prebivalci Slovenije bolj prizadevajo za varstvo okolja kot pa 

podjetja in industrija, 4 % ljudi meni, da si podjetja bolj prizadevajo za varstvo okolja kot 

prebivalci Slovenije, 21 % ljudi meni, da si oboji enako prizadevajo za varstvo okolja, 29 % 

ljudi pa ni znalo oceniti. 

Tabela 9: Strinjanje s trditvijo 

STRINJANJE S TRDITVIJO 

spremenljivke frekvenca 

Ljudje naj sami odločijo, 

kako bodo varovali okolje. 185 

Vlada bi morala sprejeti 

zakone za varstvo okolja. 694 

neodločen 198 
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Graf 9: Strinjanje s trditvijo 

 

 

65 % anketiranih se strinja, da bi vlada morala sprejeti zakone za varstvo okolja, 17 % ljudi se 

strinja, da se morajo ljudje sami odločiti, kako bodo varovali okolje, 17 % anketiranih pa je 

neodločenih. 

 

6.3 Interpretacija rezultatov 

 

Večina anketirancev bolj zaupa okoljskim organizacijam, kot pa vladnim službam, da jim 

bodo dale točne informacije o onesnaževanju. To kaže na to, da ljudje okoljskim 

organizacijam zaupajo, da jim bodo posredovale prave informacije o varstvu okolja in 

poskrbele za samo okolje.  

 

Na drugi strani pa lahko iz podatkov razberemo, da se ljudje ne vključujejo v okoljske 

organizacije, ne prispevajo denarja za takšne organizacije, ne podpisujejo peticije o varstvu 

okolja in ne sodelujejo na protestih. Razlog za tako slabo sliko lahko iščemo v tem, da je bila 

raziskava narejena leta 2000, ko zavest o varstvu okolja še ni bila tako močno prisotna, kot je 

v današnjem času. Danes se velik poudarek na ekološko zavest daje že otrokom v šolah in 

vrtcih, kjer se jih na primer spodbuja k ločevanju odpadkov in recikliranju, veliko vlogo 

igrajo tudi mediji, ko opozarjajo na naravne katastrofe, ki se pojavljajo zaradi onesnaževanja, 

ter sama industrija, ki v zadnjem času teži k proizvodnji ekoloških proizvodov. 

Če sklepamo po veliki udeležbi ljudi na lanskoletni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, 

lahko rečemo, da so okoljske organizacije danes bolj podprte kot leta 2000.  
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Anketirani menijo, da si za varstvo okolja najbolj prizadevajo prebivalci Slovenije, nato vlada 

in države službe, najmanj pa si za okolje prizadevajo podjetja. Nasprotno pa se jih večina 

strinja, da bi morala vlada skrbeti za ohranitev okolja in sprejemati zakone na tem področju, 

nekaj pa jih meni, da se morajo ljudje sami odločiti, kako bodo varovali okolje. 

 

Na začetku sem si postavila hipotezo, da javnost zaupa civilnodružbenim organizacijam in 

zato imajo le-te podporo javnosti. Po analizi podatkov iz raziskave, lahko svojo hipotezo le 

delno potrdim, saj sem iz podatkov ugotovila, da javnost sicer res zaupa okoljevarstvenim 

organizacijam, da jim bodo posredovale informacije o stanju na področju varstva okolja, 

vendar pa je podpora javnosti do nevladnih organizacij šibka. Podatki so pokazali, da se ljudje 

ne udeležujejo protestov in ne podpisujejo peticij za varstvo okolja, prav tako ne prispevajo 

denarja za okoljske organizacije in se ne včlanijo vanje. Sicer so podatki nekoliko starejši, 

zato na podlagi podatkov iz medijev o veliki udeležbi prostovoljcev na raznovrstnih okoljskih 

akcijah sklepam, da je današnje stanje nekoliko boljše. Če vzamemo na primer akcijo 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu, vidimo, da je združila veliko število prostovoljcev in 

pognala velik uspeh.  

 

7 KVALITATIVNI DEL  

 

7.1 Metodologija 

 

V kvalitativnem delu sem uporabila polstrukturiran intervju. Polstrukturiran intervju je dobra 

metoda za pridobivanje zanimivih in pomembnih pogledov v »notranjost« raziskovalne teme. 

Uporablja se za pridobivanje podrobnejših informacij, mnenj in odnosov ljudi do obravnavane 

teme. Polstrukturiran intervju je mešanica bolj ali manj strukturiranih vprašanj in se tipično 

nanaša na kontekst, kjer ima izpraševalec na seznamu niz vprašanj v splošni obliki 

vprašalnika, vendar jih lahko prireja in dodaja nova vprašanja, glede na odgovor vprašanega 

(osebni zapiski). 

 

Opravila sem intervjuje s predstavniki dveh civilnodružbenih organizacij t. j. Umanotero in 

društvom Ekologi brez meja. Želela sem opraviti tri intervjuje, a se tretja organizacija kljub 
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večkratnim pozivom ni odzvala na mojo prošnjo za sodelovanje. Zaradi logističnih težav sem 

intervjuja opravila preko telefona. 

 

Intervju sem razdelila v štiri krajše sklope. V prvem sklopu sem spraševala nekaj splošnih 

stvari o sami organizaciji, njenih ciljih in vizijah. V drugem sklopu me je zanimalo, kakšno je 

njihovo sodelovanje z vladnimi organi. V tretjem sklopu smo se pogovarjali o ozaveščanju 

javnosti in podpori le-te. Zadnji sklop pa je bil namenjen nekemu splošnemu mnenju 

organizacije o stanju na področju okolja. 

 

Za obdelavo rezultatov sem uporabila metodologijo po Mesecu, ki nam je bila predstavljena 

pri predmetu Metode kvalitativne metodologije. 

Vsak postopek kvalitativne analize lahko v grobem razdelimo v šest korakov (Mesec, 1998): 

1. urejanje gradiva, 

2. določitev enot kodiranja, 

3. odprto kodiranje, 

4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 

5. odnosno kodiranje in  

6. oblikovanje končne teoretične formulacije. 

 

»Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva 

oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo v sodbe (izjave, propozicije) in nato 

oblikujemo teoretične modele in pojasnitve.« (Mesec, 1998). 

 

Osnovno empirično gradivo, v mojem primeru zapiske intervjujev, sem najprej uredila in 

prepisala. Intervjuje sem uredila v tabele, kjer sem na desni strani pustila širši rob, kamor sem 

vpisala kode – pojme. 

 

»Besedilo, ki ga nameravamo analizirati, najprej razčlenimo na sestavne dele, da dobimo 

enote kodiranja. Enota kodiranja je lahko fraza, stavek, odstavek, poglavje, dogodek, 

zaključena anekdota, misel itd.« (Mesec, 1998). 

»Odprto kodiranje je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem 

posameznim delom besedila pripisujemo pojme; besedila, ki smo jim pripisali isti pojem 
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zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in tako organiziramo podatke.« 

(Mesec, 1998). 

 

7.2 Rezultati kvalitativnega dela 

 

V tabeli 10 so predstavljene ključne informacije, ki sem jih pridobila iz analize intervjujev. 

Tabela je sestavljena iz treh ravni. Najširša raven je raven 3, ki zajema sklope, na katere sem 

razdelila intervju – na splošno o organizaciji oziroma društvu, sodelovanje z vladnimi akterji, 

sodelovanje z javnostjo in splošno mnenje o stanju na področju okolja. Raven 2 predstavlja 

enote kodiranja, ki sem jih uporabila v vsakem sklopu intervjuja. Najožja raven pa je raven 1, 

kjer sem zbrala podatke, ki sem jim pripisala isti pojem iz vseh treh intervjujev. Tabela mi 

pomaga pri oblikovanju »zgodbe« o tem, kar sem spoznala s pomočjo raziskave. 

 

Tabela 10: Ključne informacije intervjujev 

1. RAVEN 2. RAVEN 3. RAVEN 

 Izboljšanje stanja okolja 

 Povezovalni člen med NVO in vladnimi 

institucijami 

 Uveljavljanje trajnostnega razvoja v 

nacionalnih politikah 

 Trajnostni razvoj kot način življenja 

 Zmanjševanje škodljivih vplivov naših 

dejavnosti na okolje 

 

   

 Sprememba zakonodaje na področju 

ravnanja z plastičnimi vrečkami 

 Opozoriti vlado na problem divjih 

odlagališč 

 Spodbujanje vlade na zmanjševanje 

implementacijskega deficita 

 Spodbujanje civilnega dialoga in s tem 

prispevati k oblikovanju bolj kakovostnih 

okoljskih javnih politik 

 Opozoriti vlado, da okoljska politika 

pripomore k boljši kakovosti življenja 

 

 Vizija organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 Vplivanje 

projektov na 

okoljsko politiko  

 Splošno o 

organizaciji / 

društvu 

 NVO kot glas ljudstva 

 Delovanje na področjih, ker odločevalci 
niso dovolj učinkoviti, sposobni ali pa sploh še 

ne razmišljajo o njih 

 Sodelovanje z 

vlado 

 

 Sodelovanje z 

vladnimi 

akterji 
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 Problem financiranja s strani ministrstva 

 Izmenjava informacij, dajanje pobud, 

mnenj na javnih razpisih 

 NVO ne morejo podajati predlogov 

zakonodaje 

 

 V kontekstu projekta plan B za Slovenijo in 

Kluba okoljski center 

 

 Podpora evropskim poslancev 

 Posredno sodelovanje prek evropskih 

poslancev 

 Manjša aktivnost 

 

 

 

 

 Sodelovanje z 

NVO 

 

 Sodelovanje na EU 

ravni 

 

 Javnost bolj zaupa nevladnim 

organizacijam 

 Pomembna vloga NVO 

 Vsi projekti vsebujejo ozaveščevalno noto 

 Predavanja, delavnice, delovne akcije 

 Tedenske e-novice, potujoče razstave 

 Spodbujanje ljudje k boljšemu ravnanju z 

okoljem 

 Ozaveščanje 

javnosti 

 Sodelovanje z 

javnostjo 

 Zakonodaja je dobra, lahko bi bila boljša 

 Zakonodajni ukrepi kot strošek 

 Problemi z izvajanjem zakonodaje 

 Slabo stanje na področju prometa, 

energetike, odpadkov 

 Pozitivno zmanjševanje onesnaževanje 

voda iz gospodinjstev s povečanjem števila 

čistilnih naprav 

 Najbolje urejeno naravovarstveno 

področje, najslabše pa vsa okoljska 

preventiva 

 

 

 Možnosti za sodelovanje so, vendar niso 

enakopravni 

 Nevladne organizacije niso vključene v 

postopek  

 Sodelovanje na področju podnebnih 

sprememb relativno dobro 

 Ocena stanja okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocena možnosti za 

sodelovanje z 

vlado 

 Splošno 

mnenje 

 

Obe organizaciji si prizadevata izboljšati stanje na področju okolja in zmanjšati škodljive 

vplive, ki jih imajo naše dejavnosti na okolje. Umanotera stremi k uveljavljanju trajnostnega 

razvoja v nacionalnih politikah, društvo Ekologi brez meja pa daje poudarek na ravnanje z 

odpadki. Obe organizaciji sta v letih delovanja (Umanotera deluje že 16 let, Ekologi brez 
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meja pa 2 leti) izvedli že veliko uspešnih projektov in akcij, nekaj izmed njih pa so imeli 

namen tudi vplivanje na okoljsko politiko. S temi projekti želijo opozoriti vlado, da okoljska 

politika ni samo strošek, ampak pripomore k boljši kakovosti življenja. Umanotera je tako s 

projektom Ogledalo vladi želela spodbuditi vlado k zmanjševanju implementacijskega 

deficita, Ekologi brez meja pa opozarjajo na problem divjih odlagališč in prekomerne uporabe 

plastičnih vrečk. 

 

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor lahko preberemo, da je najpomembnejša 

vloga okoljskih nevladnih organizacij vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje, vendar 

sta obe organizaciji povedali, da trditev le delno drži. Nevladne organizacije v policy procesu 

nastopajo kot glas ljudstva. Delujejo predvsem na tistih področjih, kjer odločevalci niso 

dovolj učinkoviti, sposobni ali pa sploh še ne razmišljajo o njih. Organizaciji pravita, da niso 

vključene v oblikovanje politik, sodelujejo le, ko gre za izmenjavo informacij pred sprejetjem 

zakona, podajajo mnenja na javnih razpisih. NVO same sicer ne morejo vlagati predlogov 

zakonodaje. Opozarjajo na dobro sodelovanje s strani ministrstva, če imajo pri tem podporo 

javnosti. 

 

Za boljši vpliv na vlado pa je pomembna tudi povezanost med samimi NVO-ji. Tako obe 

organizaciji sodelujeta pri projektu Plan B za Slovenijo. Gre za mrežo slovenskih okoljskih 

nevladnih organizacij s katero se spodbuja razvoj civilnega dialoga in s tem oblikovanje bolj 

kakovostnih okoljskih javnih politik.  

 

Glede sodelovanja in vplivanja na EU raven, pa so aktivnosti obeh organizacij manjše. 

Sodelujejo le pri kakšnih projektih z drugimi evropskimi NVO-ji, oziroma posredno prek 

evropskih poslancev, njihovo delovanje je osredotočeno na nacionalne projekte. 

 

Druga pomembna vloga nevladnih organizacij je ozaveščanje javnosti. Obe organizaciji se s 

to trditvijo strinjata in predstavljata to vlogo kot zelo pomembno. Projekti obeh organizacij 

poleg drugih namenov vsebujejo tudi ozaveščevalno noto. Organizaciji javnost ozaveščajo 

prek delavnic, predavanj, delovni akcij, tedenskih e-novic, potujočih razstav. Ozaveščanje 

javnosti se jim zdi pomembno, ker na ta način spodbujajo ljudi k boljšemu ravnanju z 

okoljem.  
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Organizaciji slovensko zakonodajo na področju okolja ocenjujeta kot dobro, vendar obe 

opozarjata na problem pri izvajanju. Problem se morda nahaja v tem, da slovenska politika 

vidi okoljevarstvene ukrepe kot strošek in ne kot naložbo za višjo kakovost življenja. 

Poudarili so slabosti na področju prometa, energetike, ravnanja z odpadki oziroma pri celotni 

okoljski preventivi, pozdravljajo pa naravovarstveno področje in pa zmanjševanje 

onesnaževanja voda iz gospodinjstev s povečanjem števila čistilnih naprav. 

 

Organizaciji sicer vidita neke možnosti za nadaljnje sodelovanje z vlado, vendar še vedno 

niso enakopravni. Čeprav se poudarja pomembnost vključevanja nevladnih organizacij v 

zakonodajni postopek, le-te še vedno niso vključene. Umanotera opozarja na prekratke roke 

za pritožbe in na to, da niso obveščeni, ko je kakšen nov javni razpis. Pravijo, da se to dela le 

za to, da se naredi »kljukico«. 

 

Glede na dobljene rezultate lahko na tem mestu odgovorim na raziskovalno vprašanje, v 

katerem sem se spraševala ali se pri oblikovanju okoljskih politik v razpravo vključuje 

civilnodružbene organizacije in kakšna je njihova vloga in moč v policy procesu. Iz 

opravljenih intervjujev sem razbrala, da okoljske nevladne organizacije niso vključene v sam 

začetek oblikovanja politik, sodelujejo le, ko gre za izmenjavo informacij pred sprejetjem 

zakona ter s sodelovanjem na javnih razpisih, kjer podajajo mnenja. Vendar tudi tu niso 

enakopravni, saj so roki za pritožbe kratki, torej se nevladne organizacije ne morejo dobro 

pripraviti. Če že podajo mnenje, ki ga vladni organ sprejme, pa je tu spet vprašanje, ali se bo 

njihov predlog sploh upošteval. Poleg tega NVO same ne morejo vlagati predlogov 

zakonodaje. Torej lahko rečem, da imajo nevladne organizacije majhno vlogo v policy 

procesu, sodelujejo le kot glas ljudstva, njihova moč pa je šibka, saj je po besedah 

intervjuvancev je le malo predlogov iz strani NVO-jev dejansko vključenih v zakonodajo. 

 

 

8 KLJUČNE UGOTOVITVE EMIRIČNEGA DELA 

 

Raziskava je pokazala, da so okoljske nevladne organizacije ključen akter pri ozaveščanju 

ljudi o stanju na področju okolja. Ljudje zaupajo nevladnim organizacijam zato, ker niso v 

celoti financirane s strani vlade in so zato bolj kredibilne. Sicer je sekundarna analiza 

pokazala, da se ljudje ne vključujejo v okoljske akcije in niso člani organizacij, iz intervjuja z 
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društvom Ekologi brez meja pa je mogoče razbrati, da temu ni tako. Njihovo društvo ima več 

kot 300.000 prostovoljcev, njihove akcije pa so dobro obiskane (akcije Očistimo Slovenijo v 

enem dnevu se je udeležilo več kot trinajst odstotkov ljudi). Žal pa nevladne organizacije ne 

uživajo take podpore med vladnimi institucijami. Nevladne organizacije niso vključene v 

proces oblikovanja okoljskih politik, če pa so že vključene, niso enakopravne. Če se oprem na 

trditev, ki je zapisana na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, ki pravi: 

»Najpomembnejše področje delovanja okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij je 

nedvomno vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji, kakor tudi na ravni 

Evropske skupnosti, in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja in trajnostnega razvoja.«, 

lahko rečem, da le delno drži. Slovenske okoljske nevladne organizacije so res pomembne pri 

ozaveščanju javnosti na področju okolja in to tudi dobro opravljajo, ne drži pa, da vplivajo na 

oblikovanje politik in zakonodaje.  

 

9 ZAKLJUČEK 

 

Včasih je bilo tako preprosto: odpreti je bilo treba smetnjak, vreči vanj odpadke in nato 

ponovno zapreti smetnjak. Toda danes je vse več odpadkov in zato so potrebni drugačni 

sistemi odstranjevanja, ki omogočajo ločeno zbiranje in ponovno uporabo določenih 

materialov. Le tako se lahko sistematično znebimo gore odpadkov.  

 

Prav zato je področje ravnanja z odpadki eno pomembnejših področij okoljske politike EU.  

EU si prizadeva, da bi se količina odpadkov do leta 2010 zmanjšala za 20 % in bi se to 

nadaljevalo, tako da bi do leta 2050 zmanjšali količino odpadkov za približno 50 %. 

Preprečevanje nastajanja odpadkov z boljšimi proizvodnimi postopki in povečano 

povpraševanje potrošnikov po okolju prijaznih izdelkov uživata največjo prednost, sledita 

recikliranje in ponovna uporaba.  

 

Slovenija je s članstvom v EU dobila pravico do soodločanja in sooblikovanja evropskih 

politik. Slovenija se vključuje v zakonodajne  postopke EU in vsako leto pripravi programe s 

prednostnimi nalogami ter tako zagotavlja pravočasno in usklajeno pripravo nacionalnih 

stališč do zakonodajnih predlogov. Drugi pomemben vidik članstva v EU je možnost 

pridobivanja evropskih sredstev, in sicer za naložbene projekte v okviru komunalne 

infrastrukture (centri za ravnanje z odpadki ...) iz Kohezijskih skladov ter za druge programe 
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in projekte iz strukturnih skladov. To zagotavlja izvajanje okoljske zakonodaje in omogoča 

izboljšanje stanja okolja.  

 

Predelava odpadkov postaja v Sloveniji vedno bolj pomembna. Skupno v Sloveniji letno 

nastane okoli šest milijonov ton vseh odpadkov. V letu 2006 smo največ odpadkov odložili na 

odlagališčih, vendar je odlaganje z vidika okolja najmanj zaželen način ravnanja, saj pomeni 

obremenitev in izgubo naravnih virov. Zato je dolgoročni cilj EU postati družba recikliranja 

in odpadke koristiti kot vir. V zadnjih letih je bilo največ predelanih odpadkov iz industrije, 

okoli 80 % komunalnih odpadkov pa smo odložili. Predelava komunalnih odpadkov bo 

predvidoma narasla z vzpostavitvijo regijskih centrov, dodatnimi izpodbudami občin pri 

ločenem zbiranjem odpadkov, različnimi finančnim instrumenti in ozaveščenostjo prebivalcev 

glede kupovanja izdelkov, ki omogočajo enostavnejšo predelavo.  

 

Kakorkoli že, odpadki so naša stvarnost in z njihovim negativnim učinkom se moramo soočati 

ter ga čim bolje reševati. Predpisi, ustvarjeni na evropski ter državni ravni, kakor tudi tisti, ki 

so nastali na lokalni ravni, skušajo ustvarjati obvladljive sisteme ravnanja z odpadki, ki pa 

brez realne podpore in ustvarjanja ekološke zavesti prebivalstva ne bodo dosegli svojega cilja.  

Ljudje moramo spoznati, da si bomo, če bomo živeli na okolju prijazen način, s tem 

zagotovili boljšo kakovost življenja. Če že mi ne bomo živeli v čistem okolju, poskrbimo, da 

bodo to imeli naši zanamci. Če bo stanje na področju okolja ostalo takšno kot je sedaj, bomo 

v prihodnosti živeli med gorami odpadkov, z onesnaženim zrakom in z vse pogostejšimi 

naravnimi katastrofami. Poleg tega se moramo zavedati, da se »živeti eko« tudi splača, saj 

tako privarčujemo na energiji, vodi, z odpadkov pa lahko pridobimo nove surovine.  

 

Odnos do planeta in skrb za čisto okolje naj ne bo vprašanje koledarsko določenega dne, pač 

pa osebna odločitev za življenjski slog. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Intervju z Umanotero 

Pogovarjala sem se z gospo Gajo Brecelj, vodjo projektov.  

1. Za začetek bi vas prosila, če lahko opišete vašo organizacijo. 

Kdaj je bila ustanovljena, koliko članov ima (prostovoljcev in 

zaposlenih), kakšni so vaši cilji, vizije in namen delovanja.  

Smo fundacija za trajnostni razvoj in stremimo k uveljavljanju 

trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju 

ravnotežja med človekom in okoljem. Delujemo že od leta 1994 in 

smo najstarejša okoljska nevladna organizacija v Sloveniji. 

Poslanstvo Umanotere je spreminjati načela trajnostnega razvoja v 

način življenja. V skladu z načeli, ki jih zagovarjamo, težimo k 

stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na okolje.  

V Umanoteri nas je 6 zaposlenih, članov nimamo, ker nismo članska 

organizacija. 

Imamo štiri strateška področja delovanja, in sicer nizkoogljična 

družba, socialno pravična družba, lokalno samooskrbna družba in pa 

dobra družba. 

2. Kakšne okoljske projekte ste že speljali?  

V 15 letih delovanja smo speljali kar nekaj projektov. V začetku smo 

z našimi projekti želeli vplivati na odločevale, v zadnjih letih pa 

želimo vlivati tudi na podjetja in jih spodbujamo k temu, da 

zmanjšujejo onesnaževanje.  

3. Ali je imel kateri projekt namen vplivanja na okoljsko politiko? 

Ja, takšen projekt je Ogledalo vladi, s katerim želimo vplivati na 

politike, in sicer spodbujamo vlado k zmanjševanju 

implementacijskega deficita. Namreč obstaja velik razkorak med 

sprejeto zakonodajo in med dejansko izvedenim. Poleg tega želimo 

opozoriti vlado, da okoljska zakonodaja ni nekaj, kar je treba narediti, 

ker je pač tako zapisano, ampak pripomore k višji kakovosti življenja. 

Projekt izvajamo skupaj s partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo, ki 

je eden največjih projektov in poteka od leta 2007. Gre za mrežo 

slovenskih okoljskih nevladnih organizacij in strokovnjakov … 
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Trenutno šteje okoli 50 članov. S tem projektom želimo spodbujati 

razvoj civilnega dialoga in s tem prispevati k oblikovanju bolj 

kakovostnih okoljskih javnih politik.  

Pozabila sem omeniti, da je bilo Ogledalo vladi 2010 zelo uspešno, 

saj ga je  Državni zbor obravnaval na redni decembrski seji. Poslanci 

so v svojih razpravah pozdravili to, da so imeli priložnost prebrati 

neodvisno alternativno poročilo o izvajanju okoljske zakonodaje v 

Sloveniji. Ocenili so ga kot zelo kakovostnega, preglednega, s 

koristnimi informacijami 

4. Kako je z financiranjem projektov? 

Projekt Plan B za Slovenijo se financira preko fundacija TRUST for 

Civil Society in Central and Eastern Europe. Zadnja tri leta pa se 

financiramo prek Evropskih sredstev, iz strukturnih skladov EU. 

Torej, iz tujih sredstev. 

5. V kolikšni meri ta trditev drži? Ali vlada res vpraša za mnenje 

okoljske NVO-je pri samem oblikovanju politik oziroma ali 

imajo posluh za vaše predloge.  

Kar piše na spletni strani ministrstva se zelo lepo sliši. V praksi pa je 

to malo drugače. Sicer z ministrstvom lepo sodelujemo, vendar je tu 

velik problem financiranje. Trenutno z ministrstva ne dobimo nič 

sredstev. V zdravih demokracijah nevladne organizacije dobijo več 

sredstev.  

6. S katerimi vladnimi institucijami sodelujete?  

Večinoma sodelujemo na več ravneh. Sodelujemo tako z nacionalno 

kot z lokalno oblastjo, vendar je naše delovanje usmerjeno na 

nacionalno raven. Največ sodelujemo z Ministrstvom za okolje in 

prostor. 

7. Kako pa poteka to sodelovanje?  

Najbolj zdravo bi bilo, da bi nas vključili že na začetek, v samo 

oblikovanje politik, vendar nas ne. Tako pa gre predvsem za 

izmenjavo informacij pred sprejetjem zakona, sodelujemo na javnih 

razpravah, tako da dajemo pobude, predloge.  

8. Kakšno pa je vaše sodelovanje z drugimi NVO-ji? 
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Z drugimi okoljskimi NVO-ji veliko sodelujemo. Predvsem gre tu za 

sodelovanje z NVO-ji v kontekstu projekta PLAN B za Slovenijo. 

Poleg tega smo soustanovitelji Kluba okoljski center, ki šteje 5 

članov in s katerimi sodelujemo. Seveda pa sodelujemo tudi z 

drugimi organizacijami. 

9. Ali sodelujete v procesu oblikovanja politik na EU ravni? Če da, 

na kakšen način.  

Od leta 2000 smo člani Evropske federacije okoljskih nevladnih 

organizacij Evropskega okoljskega bureau-ja (EEB), kjer aktivno 

sodelujemo v njihovih dejavnostih in delovnih telesih. Sodelujemo 

pri različnih projektih, vendar nismo zelo aktivni, saj se 

osredotočamo bolj na nacionalne projekte.  

Pri samem procesu oblikovanja politik na EU ravni pa sodelujemo le 

posredno, na primer prek naših evropskih poslancev. Vendar ni to naš 

primaren namen. 
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10. Kako pa je z ozaveščanjem javnosti. Na kakšne načine to počnete.  

Vsekakor je to pomembna vloga. Raziskave so pokazale, da javnost 

veliko bolj zaupa nevladnim organizacijam kot pa vladnim organom. 

Ker nismo financirani s strani vlade, smo tako bolj kredibilni. 

Mi javnost ozaveščamo na različne načine. Prvi primer je Ekološki 

tedenski cirkular. Gre za e-novice, ki jih zainteresirani dobijo enkrat 

tedensko brezplačno na njihov e-mail naslov. Cirkular omogoča 

tedenski pregled ključnih svetovnih in domačih novosti na področju 

varstva okolja in trajnostnega razvoja. 

Drugi premer osveščanja je potujoča razstava Slovenija 50 +. 

Razstava se je začela februarja lani in je potovala po Slovenskih 

mestih. Govorila pa je o podnebnih spremembah, o možnih 

posledicah podnebnih sprememb v Sloveniji.  

Za uresničitev cilja socialno pravične družbe vodimo pravično 

trgovino 3MUHE. V trgovini se prodaja izključno izdelke 

proizvedene in pridelane v sistemu pravične trgovine. S pravično 

trgovino želimo izboljšati pogoje življenja v gospodarsko 

zapostavljenih državah, s tem ko zapostavljenim proizvajalcem 

OZAVEŠČANJE 

JAVNOSTI 



 

 

omogočamo dostop do razvitih trgov. Zavzemamo se tudi za 

odpravljanje izkoriščevanja in zagotavljamo varovanje človekovih 

pravic. Poleg tega pa dajemo ljudem priložnost za spreminjanje sveta, 

saj ljudi ne spodbujamo k pretiranem potrošništvu, ampak k temu, da 

pozitivno izkoristijo svojo nakupovalno moč. 

Še z enim projektom želimo spodbujati ljudi, da spremenijo svet na 

bolje. To so krilca, darila ki so lepa in koristna, a jih ne morete prijeti. 

So v bistvu dobra dela. Z njimi lahko pomagamo uličnim mačkam, 

šolarjem u Gani, malim bolnikom, Rdečim noskom ... Torej so to 

mogočna darila. 

11. Kakšen je odziv javnosti na vaše projekte 

Vsekakor prihaja od ljudi pozitiven odziv. Z našimi projekti 

spodbujamo rešitve, spodbujamo ljudi k boljšemu odnosu do okolja, 

kar pripomore k bolj kakovostnemu življenju. 

12. Kako ocenjujete stanje okolja v Sloveniji? Ali menite, da je 

zakonodaja na tem področju »dobra«? 

Zakonodaja na področju okolja je dobra, lahko bi  bila boljša, ampak 

najprej bi bilo potrebno izvajati tisto, kar imamo. Razkorak med 

sprejetimi programi in dejanskim izvajanjem na področju okolja je 

velik. Razlog tiči v obsežnosti evropskega pravnega reda, ki vsebuje 

več kot 200 predpisov in hitrosti sprejemanja zakonodaje ob prenosu 

evropskega pravnega reda, ki ni omogočala vključevanja 

najpomembnejših akterjev, zagotavljanja ustrezne kakovosti 

predpisov in vzpostavljanja ustrezne usposobljenosti za njihovo 

izvajanje. To pomeni, da ima sicer Slovenija evropski pravni red 

sprejet, nima pa izpolnjenih ustreznih pogojev za njegovo izvajanje. 

Rečemo lahko, da slovenska politika žal vidi okoljevarstvene ukrepe 

kot »strošek« in ne kot naložbo za višjo kakovost življenja.  

Slovenija ima že 2 tožbi zaradi neizvajanja okoljske zakonodaje. 

Žalostno je to, da so le kazni spodbuda za implementacijo, sama skrb 

za varstvo okolja pa ne. 

V Sloveniji moramo razviti avtonomne oblike spremljanja in 

spodbujanja izvajanja okoljevarstvene zakonodaje. Ukrepi in 
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zakonodaja so sprejeti z namenom njihovega izvajanja in zato naj 

služijo temu namenu. Nevladne organizacije sicer opozarjamo na 

neizvajanje zakonodaje in tako spodbujamo delovanje v skladu z 

njimi, vendar smo v primerjavi z razvitimi in okoljsko bolj 

ozaveščenimi družbami, nevladne organizacije v Sloveniji izrazito 

podhranjene. 

13. Katero področje se vam zdi najboljše urejeno, katero pa 

najslabše? 

Nespodbudno stanje je opaziti pri področjih prometa, energetike in 

sistemov za ravnanje z okoljem, kjer Slovenija glede na evropsko 

povprečje zaseda zelo slabo mesto. Problemi so opazni tudi na 

področjih odpadkov in kakovosti zraka ter pri prehodu v trajnostno 

kmetijstvo in na področju podnebnih sprememb. Spodbudne rezultate 

je mogoče opaziti na področju varstva okolja v razvojnem 

sodelovanju, pri sprejemu Akcijskega načrta za zeleno javno 

naročanje in pri podelitvi okoljevarstvenih dovoljenj industrijskim 

obratom. Pozitivno izstopa tudi zmanjševanje onesnaževanje voda iz 

gospodinjstev s povečanjem števila čistilnih naprav. Nenazadnje 

pozdravljamo prihajajočo nacionalno podnebno strategijo, kar kaže 

na to, da je vlada podnebne spremembe začela jemati bolj resno.  

14. Rekli ste, da so problemi na področju ravnanja z odpadki. Ali 

lahko podrobneje predstavite stanje na tem področju. 

Količine odpadkov se povečujejo iz leta v leto; količina nastalih 

odpadkov narašča sorazmerno z rastjo BDP. V Sloveniji smo leta 

2008 ustvarili povprečno 450 kg komunalnih odpadkov na 

prebivalca. Gre za velik dejavnik onesnaževanja in ogrožanja okolja 

ter zdravja ljudi. 

Nacionalni program varstva okolja povzema hierarhijo ravnanja z 

odpadki, ki daje prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, 

ponovni uporabi in recikliranju. V Sloveniji pa še vedno največ 

odpadkov konča na odlagališčih. Najbolj zaskrbljujoče je ravnanje s 

komunalnimi odpadki, saj jih več kot polovico odložimo, le del gre v 

ponovno uporabo. Sicer se količina predelanih odpadkov zvišuje, a še 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vedno zaostajamo za razvitejšimi članicami EU. 

Slovenija mora nujno prekiniti povezano med gospodarsko rastjo in 

rabo naravnih virov ter s tem naraščanjem količine odpadkov. Še 

vedno se odstranjuje odpadke, ki jih je mogoče predelati. Pomembno 

vlogo igra tudi izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev o 

trajnostnem ravnanju z odpadki. 

Predvsem pa je tu problem, ker Slovenija nima strategije za ravnanje 

z odpadki na nacionalni ravni, vsaka občina ima to področje posebej 

urejeno, kar je slabo. 

15. Kako vidite možnost sodelovanja NVO z vlado?  

Ministrstvo za javno upravo je leta 2005 sprejelo akt, v katerem je 

določeno, da se mora za vsako stvar, ki se na novo odpira, vključiti 

tudi nevladne organizacije. To se spet lepo sliši, a v večini primerov 

nevladne organizacije niso vključene. Običajno zato, ker so roki za 

pritožbe prekratki in se ne moremo pripraviti ali pa na spletno stran 

obesijo javni razpis in sploh ne obvestijo. V večini primerov se to 

dela le zato, da naredijo »kljukico«. 

Sicer pa je sodelovanje na področju podnebnih sprememb relativno 

dobro. Sicer obstaja vprašanje, kaj od predlaganega bodo dejansko 

vključili. Spet drugo vprašanje pa ostaja ali se bo dejansko izvajalo. 

Ostale evropske države so bolj zdrave demokracije … Oni si zares 

želijo input s strani javnosti in nevladnih organizacij. Slovenija pa 

ima nizek nivo demokratičnih procesov. 
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1. Za začetek bi vas prosila, če lahko opišete vašo organizacijo. Kdaj je bila 

ustanovljena, koliko članov ima (prostovoljcev in zaposlenih), kakšni so vaši cilji, 

vizije in namen delovanja.  

Umanotera je fundacija za trajnostni razvoj in stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja 

v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem. Deluje 

že od leta 1994 in je najstarejša okoljska nevladna organizacija v Sloveniji. Poslanstvo 

Umanotere je spreminjati načela trajnostnega razvoja v način življenja. V skladu z načeli, 

ki jih zagovarjajo, težijo k stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na 

okolje.  

V Umanoteri je 6 zaposlenih, članov ni, ker niso članska organizacija. Imajo štiri strateška 

področja delovanja, in sicer nizkoogljična družba, socialno pravična družba, lokalno 

samooskrbna družba in pa dobra družba. 

 

2. Kakšne okoljske projekte ste že speljali?  

V 15 letih delovanja so speljali kar nekaj projektov. V začetku so z projekti želeli vplivati 

na odločevale, v zadnjih letih pa želijo vlivati tudi na podjetja in jih spodbujati k temu, da 

zmanjšujejo onesnaževanje.  

 

3. Ali je imel kateri projekt namen vplivanja na okoljsko politiko? 

Pravi, da je takšen projekt Ogledalo vladi, s katerim želijo vplivati na politike, in sicer 

spodbujajo vlado k zmanjševanju implementacijskega deficita. Namreč obstaja velik 

razkorak med sprejeto zakonodajo in med dejansko izvedenim. Poleg tega želijo opozoriti 

vlado, da okoljska zakonodaja pripomore k višji kakovosti življenja. Projekt izvajajo 

skupaj s partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo, ki je eden največjih projektov in poteka od 

leta 2007. Gre za mrežo slovenskih okoljskih nevladnih organizacij in strokovnjakov, ki 

trenutno šteje okoli 50 članov. S tem projektom želijo spodbujati razvoj civilnega dialoga 

in s tem prispevati k oblikovanju bolj kakovostnih okoljskih javnih politik.  

Povedala je tudi, da je bilo Ogledalo vladi 2010 zelo uspešno, saj ga je Državni zbor 

obravnaval na redni decembrski seji. Poslanci so v svojih razpravah pozdravili to, da so 

imeli priložnost prebrati neodvisno alternativno poročilo o izvajanju okoljske zakonodaje 

v Sloveniji. Ocenili so ga kot zelo kakovostnega, preglednega, s koristnimi informacijami. 

 

 



 

 

4. Kako je z financiranjem projektov? 

Projekt Plan B za Slovenijo se financira preko fundacija TRUST for Civil Society in 

Central and Eastern Europe, zadnja tri leta pa se financirajo prek Evropskih sredstev, iz 

strukturnih skladov EU.  

 

5. V kolikšni meri drži trditev, da je najpomembnejša vloga okoljskih nevladnih 

organizacij vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji in tudi v EU 

in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja. Ali vlada res vpraša za mnenje 

okoljske NVO-je pri samem oblikovanju politik oziroma ali imajo posluh za vaše 

predloge.  

Sogovornica pravi, da se zelo lepo sliši ta trditev, vendar da je v praksi malo drugače. 

Sicer z ministrstvom lepo sodelujejo, ampak je tu velik problem financiranje. Trenutno z 

ministrstva ne dobivajo nič sredstev. V zdravih demokracijah nevladne organizacije 

dobijo več sredstev.  

 

6. S katerimi vladnimi institucijami sodelujete?  

Večinoma sodelujejo na več ravneh. Sodelujejo tako z nacionalno kot z lokalno oblastjo, 

vendar je njihovo delovanje usmerjeno na nacionalno raven. Največ sodelujejo z 

Ministrstvom za okolje in prostor. 

 

7. Kako pa poteka to sodelovanje?  

Pravi, da bi bilo najbolj zdravo, da bi jih vključili že na začetek, v samo oblikovanje 

politik, vendar jih ne. Tako pa gre predvsem za izmenjavo informacij pred sprejetjem 

zakona, sodelujejo na javnih razpravah, tako da dajejo pobude, predloge.  

 

8. Kakšno pa je vaše sodelovanje z drugimi NVO-ji? 

Z drugimi okoljskimi NVO-ji veliko sodelujejo. Predvsem gre tu za sodelovanje z NVO-ji 

v kontekstu projekta PLAN B za Slovenijo. Poleg tega jo soustanovitelji Kluba okoljski 

center, ki šteje 5 članov in s katerimi sodelujejo.  

 

9. Ali sodelujete v procesu oblikovanja politik na EU ravni? Če da, na kakšen način.  

Od leta 2000 je Umanotera članica Evropske federacije okoljskih nevladnih organizacij 

Evropskega okoljskega bureau-ja (EEB), kjer aktivno sodelujejo v njihovih dejavnostih in 



 

 

delovnih telesih. Sodelujejo pri različnih projektih, vendar niso zelo aktivni, saj se 

osredotočajo bolj na nacionalne projekte.  

Pri samem procesu oblikovanja politik na EU ravni pa sodelujejo le posredno, na primer 

prek evropskih poslancev.  

 

10. Kako pa je z ozaveščanjem javnosti. Na kakšne načine to počnete.  

Raziskave so pokazale, da javnost veliko bolj zaupa nevladnim organizacijam kot pa 

vladnim organom. Ker niso financirani s strani vlade, so tako bolj kredibilni. Umanotera  

javnost ozavešča na različne načine. Prvi primer je Ekološki tedenski cirkular. Gre za e-

novice, ki jih zainteresirani dobijo enkrat tedensko brezplačno na njihov e-mail naslov. 

Cirkular omogoča tedenski pregled ključnih svetovnih in domačih novosti na področju 

varstva okolja in trajnostnega razvoja. Drugi primer osveščanja je potujoča razstava 

Slovenija 50 +. Razstava se je začela februarja lani in je potovala po slovenskih mestih. 

Govorila pa je o podnebnih spremembah, o možnih posledicah podnebnih sprememb v 

Sloveniji.  

Za uresničitev cilja socialno pravične družbe vodijo pravično trgovino 3MUHE. V 

trgovini se prodaja izključno izdelke proizvedene, pridelane v sistemu pravične trgovine. 

S pravično trgovino želijo izboljšati pogoje življenja v gospodarsko zapostavljenih 

državah, s tem, ko zapostavljenim proizvajalcem omogočamo dostop do razvitih trgov. 

Zavzemajo se tudi za odpravljanje izkoriščevanja in zagotavljamo varovanje človekovih 

pravic. Poleg tega pa dajejo ljudem priložnost za spreminjanje sveta, saj ljudi ne 

spodbujamo k pretiranem potrošništvu, ampak k temu, da pozitivno izkoristijo svojo 

nakupovalno moč. 

Še z enim projektom želijo spodbujati ljudi, da spremenijo svet na bolje. To so krilca, 

darila, ki so lepa in koristna, a jih ne morete prijeti. So v bistvu dobra dela. Z njimi lahko 

pomagamo uličnim mačkam, šolarjem u Gani, malim bolnikom, Rdečim noskom.  

 

11. Kakšen je odziv javnosti na vaše projekte 

Od ljudi prihaja pozitiven odziv. S projekti spodbujajo rešitve, spodbujajo ljudi k 

boljšemu odnosu do okolja, kar pripomore k bolj kakovostnemu življenju. 

 

 



 

 

12. Kako ocenjujete stanje okolja v Sloveniji? Ali menite, da je zakonodaja na tem 

področju »dobra«? 

Sogovornica pravi, da je zakonodaja na področju okolja dobra, ampak da bi lahko bila 

boljša, vendar bi bilo potrebno najprej izvajati tisto, kar imamo. Razkorak med sprejetimi 

programi in dejanskim izvajanjem na področju okolja je velik. Razlog tiči v obsežnosti 

evropskega pravnega reda, ki vsebuje več kot 200 predpisov in hitrosti sprejemanja 

zakonodaje ob prenosu evropskega pravnega reda, ki ni omogočala vključevanja 

najpomembnejših akterjev, zagotavljanja ustrezne kakovosti predpisov in vzpostavljanja 

ustrezne usposobljenosti za njihovo izvajanje. To pomeni, da ima sicer Slovenija evropski 

pravni red sprejet, nima pa izpolnjenih ustreznih pogojev za njegovo izvajanje. Slovenska 

politika žal vidi okoljevarstvene ukrepe kot »strošek« in ne kot naložbo za višjo kakovost 

življenja.  

Slovenija ima že 2 tožbi zaradi neizvajanja okoljske zakonodaje. Sogovornica pravi, da  je 

to, da so le kazni spodbuda za implementacijo, sama skrb za varstvo okolja pa ne, slabo. 

Pravi tudi, da moramo v Sloveniji razviti avtonomne oblike spremljanja in spodbujanja 

izvajanja okoljevarstvene zakonodaje. Ukrepi in zakonodaja so sprejeti z namenom 

njihovega izvajanja in zato naj služijo temu namenu. Nevladne organizacije sicer 

opozarjajo na neizvajanje zakonodaje in tako spodbujajo delovanje v skladu z njimi, 

vendar so v primerjavi z razvitimi in okoljsko bolj ozaveščenimi družbami nevladne 

organizacije v Sloveniji izrazito podhranjene. 

 

13. Katero področje se vam zdi najboljše urejeno, katero pa najslabše? 

Nespodbudno stanje je opaziti pri področjih prometa, energetike in sistemov za ravnanje z 

okoljem, kjer Slovenija glede na evropsko povprečje zaseda zelo slabo mesto. Problemi so 

opazni tudi na področjih odpadkov in kakovosti zraka ter pri prehodu v trajnostno 

kmetijstvo in na področju podnebnih sprememb. Spodbudne rezultate je mogoče opaziti 

na področju varstva okolja v razvojnem sodelovanju, pri sprejemu Akcijskega načrta za 

zeleno javno naročanje in pri podelitvi okoljevarstvenih dovoljenj industrijskim obratom. 

Pozitivno izstopa tudi zmanjševanje onesnaževanje voda iz gospodinjstev s povečanjem 

števila čistilnih naprav. Nenazadnje pozdravljajo prihajajočo nacionalno podnebno 

strategijo, kar kaže na to, da je vlada podnebne spremembe začela jemati bolj resno.  

 



 

 

14. Rekli ste, da so problemi na področju ravnanja z odpadki. Ali lahko podrobneje 

predstavite stanje na tem področju. 

Količine odpadkov se povečujejo iz leta v leto; količina nastalih odpadkov narašča 

sorazmerno z rastjo BDP. V Sloveniji smo leta 2008 ustvarili povprečno 450 kg 

komunalnih odpadkov na prebivalca. Gre za velik dejavnik onesnaževanja in ogrožanja 

okolja ter zdravja ljudi. 

Nacionalni program varstva okolja povzema hierarhijo ravnanja z odpadki, ki daje 

prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju. V Sloveniji 

pa še vedno največ odpadkov konča na odlagališčih. Sogovornica pravi, da je najbolj 

zaskrbljujoče ravnanje s komunalnimi odpadki, saj jih več kot polovico odložimo, le del 

gre v ponovno uporabo. Sicer se količina predelanih odpadkov zvišuje, a še vedno 

zaostajamo za razvitejšimi članicami EU. 

Slovenija mora nujno prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rabo naravnih virov 

ter s tem naraščanjem količine odpadkov. Še vedno se odstranjuje odpadke, ki jih je 

mogoče predelati. Pomembno vlogo igra tudi izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev o 

trajnostnem ravnanju z odpadki. Poleg tega pa opozarja na to, da v  Sloveniji nimamo 

strategije za ravnanje z odpadki na nacionalni ravni, vsaka občina ima to področje posebej 

urejeno, kar je slabo. 

15. Kako vidite možnost sodelovanja NVO z vlado?  

Ministrstvo za javno upravo je leta 2005 sprejelo akt, v katerem je določeno, da se mora 

za vsako stvar, ki se na novo odpira, vključiti tudi nevladne organizacije. Sogovornica 

pravi, da so to ponovno lepe besede, a da v večini primerov nevladne organizacije niso 

vključene. Običajno zato, ker so roki za pritožbe prekratki in se ne morejo pripraviti ali pa 

na spletno stran obesijo javni razpis in jih sploh ne obvestijo. V večini primerov se to dela 

le zato, da naredijo »kljukico«.  

Sogovornica pravi, da je sodelovanje na področju podnebnih sprememb relativno dobro. 

Sicer obstaja vprašanje, kaj od predlaganega bodo dejansko vključili. Spet drugo 

vprašanje pa ostaja ali se bo dejansko izvajalo. Ostale Evropske države so bolj zdrave 

demokracije in  si zares želijo input s strani javnosti in nevladnih organizacij. Slovenija pa 

ima nizek nivo demokratičnih procesov. 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2: Intervju z društvom Ekologi brez meja 

Pogovarjala sem se z gospodom Jakom Kranjcem. 

1. Za začetek bi vas prosila, če lahko opišete vaše društvo. 

Kdaj je bilo ustanovljeno, koliko članov ima (prostovoljcev in 

zaposlenih), kakšni so vaši cilji, vizije in namen delovanja. 

Društvo Ekologi brez meja je neprofitno združenje, ki si prizadeva 

izboljšati stanje okolja s poudarkom na področju ravnanja z 

odpadki. Ustanovljeno je bilo leta 2009, trenutno pa je v njem 

zaposlenih 11 ljudi, uradnih članov ima 36, števila prostovoljcev pa 

ne morem oceniti, od nekaj deset do 300.000. 

Naša vizija je postati povezovalni člen med okoljskimi in drugimi 

nevladnimi in vladnimi organizacijami ter prostovoljci, ki želijo 

prispevati k izboljšanju stanja okolja v Sloveniji. Poleg tega pa 

želimo zgraditi mrežo aktivnih prostovoljcev in tako organizirati 

množične ekološke akcije, z namenom, da bi izboljšali stanje 

okolja. 

 

2. Vaše društvo je prepoznavno predvsem po projektu 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Kakšne okoljske projekte ste 

še speljali? Ali so bili uspešni? 

Ja, akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je bila res velika stvar. 

Udeležilo se je je več kot trinajst procentov vseh prebivalcev 

Slovenije. Toliko medijske pozornosti in tako velike udeležbe ni bil 

deležen še noben civilni projekt v Sloveniji. 

Poleg čistilne akcije so naši večji speljani ali tekoči projekti še Star 

papir za novo upanje, dobrodelna akcija, ki je potekala v aprilu. 

Zbiralo se je star papir po vseh krajih v Sloveniji, zbrana sredstva 

pa so bila namenjena pomoči potrebnim v Sloveniji in za 

financiranje humanitarnega projekta v Afriki. Drugi projekti so še 

Register divjih odlagališč, Eko-koncept, Vrečka za vrečko, 

sodelujemo pa tudi pri drugih projektih kot partner, eden najbolj 

znanih je Plan B za Slovenijo, ki ga vodi Umanotera. 

Večinoma so bili projekti zelo uspešni. Prav pri akciji Očistimo 

VIZIJA DRUŠTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slovenijo v enem dnevu so bili odzivi ljudi zelo pozitivni, saj ljudje 

akcije niso dojeli le kot čiščenje narava, ampak tudi kot 

povezovanje za neko skupno dobro. 

3. Kako je z financiranjem projektov? 

Projekti so financirani različno – nekateri z lastnimi in 

pokroviteljskimi sredstvi, drugi pa preko evropskih skladov in 

podobnih finančnih mehanizmih 

 

4. Ali je imel kateri projekt namen vplivanja na okoljsko 

politiko?  

Seveda. Zakonodajne vplive imata akcija očistimo Slovenijo v 

enem dnevu in pa projekt Vrečka na vrečko. S slednjim želimo  

opozoriti na problem prekomerne uporabe in nepravilnega 

ravnanja s plastičnimi vrečkami v Sloveniji, saj podatki kažejo, 

da odrasel prebivalec Slovenije na leto v povprečju porabil med 130 

in 150 plastičnih vrečk. Kot glavni vzvod vidimo spremembo 

zakonodaje na tem področju. Ena od možnosti je, da se uvede 

posebna taksa na plastične vrečke po vzoru Irske, kdor želi še 

naprej uporabljati plastične vrečke, za vsako novo doplačati 30 

centov. Namesto uporabe plastičnih vrečk se tako spodbuja uporabo 

platnenih vrečk za večkratno uporabo. 

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu pa je vsekakor opozorila 

na problem divjih odlagališč. Poleg tega pa je naredila premik od 

razmišljanja, kaj vse bi morala država narediti za nas, k 

razmišljanju, kaj lahko mi naredimo za lepši in boljši svet. Samo 

zavedati se moramo lastne odgovornosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIVANJE NA 

OKOLJSKO POLITIKO 

5. V kolikšni meri ta trditev drži? Ali vlada res vpraša za 

mnenje okoljske NVO-je pri samem oblikovanju politik oziroma ali 

imajo posluh za vaše predloge. 

Trditev delno drži. NVO smo kot glas ljudstva oz. okolja protiutež drugim 

lobijem, ki pritiskajo na odločevalce pri oblikovanju politik. Sicer pa 

delujemo na vseh področjih, kjer odločevalci niso dovolj učinkoviti, 

SODELOVANJE Z 

VLADO 

 

 

 

 



 

 

sposobni ali pa sploh še ne razmišljajo o njih. 

Kar se tiče sprememb in predlogov zakonodaje s strani MOP (Ministrstvo 

za okolje in prostor), ti gredo redno v javno obravnavo, kjer lahko tudi 

NVO podamo svoje mnenje. Tu uspešnosti zaradi kratkega delovanja še 

ne moremo oceniti. Je pa ministrstvo receptivno tudi za pobude z naše 

strani, sploh če imamo močno podporo ljudstva. 

NVO same sicer ne moremo vlagati predlogov zakonodaje – tu moramo 

prepričati sam MOP, se povezati z državnim svetom ali pa dovoljšno 

količino poslancev. 

6. S katerimi vladnimi institucijami sodelujete in kako poteka to 

sodelovanje? Ali menite da je to sodelovanje uspešno? 

Največ sodelujemo z MOP, manj pa z Ministrstvom za zunanje zadeve 

(MZZ) in Ministrstvom za javno upravo (MJU), ter z Ministrstvom za 

šolstvo in šport. Pri velikih čistilnih akcijah tudi z Ministrstvom za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za pravosodje. 

Najbolj uspešno je sodelovanje z MZZ in MJU, še kar uspešno 

sodelujemo z MOP, manj uspešno pa je naše sodelovanje z MŠŠ. 

Sodelovanje je večinoma vsebinsko, nekaj pa je tudi čistih tehnikalij 

(MJU), predvsem zaradi različnih razpisov. Večinoma se manifestira kot 

komunikacija prek e-pošte, telefona in sestankov. 

7. Kako pa je s sodelovanjem na ravni EU. Ali sodelujete v 

procesu oblikovanja politik?  

Praktično ne. Pomagali smo zbirati podporo evropskih poslancev za 

deklaracijo o podpori svetovni čistilni akciji ter pri razmišljanju o uvedbi 

panevropske prepovedi ali davka na plastične vrečke. 

8. Kaj pa z evropskimi okoljskimi NVO-ji? 

Z Evropskimi NVO-ji ne sodelujemo veliko, recimo skupaj sodelujemo 

na nekaterih projektih. 
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9. Kako pa je z ozaveščanjem javnosti. Na kakšne načine to 

počnete. 

Praktično vsi naši projekti in aktivnosti vsebujejo tudi informativno 

oz. ozaveščevalno noto. To je pomemben del naših projektov. V 

družbi vlada prepričanje o nemoči vplivanja posameznika, kriza 

vrednot pa vpliva tudi na naš odnos do okolja. Zato je ozaveščanje 

OZAVEŠČANJE 

JAVNOSTI 



 

 

javnosti eden ključnih elementov dolgoročnega in trajnega 

izboljšanja stanja. 

Manifestira se različno, skozi predavanja, delavnice, debate, 

delovne akcije, klasično komuniciranje navzven (naši kanali, 

socialna omrežja, mediji), pripravo tonamenskih gradiv ... 

In če gledam na izpeljane projekte, vidim da je bil odziv javnosti 

izredno pozitiven, zato lahko rečem, da zelo dobro opravljamo našo 

nalogo ozaveščevalca.  

10. Kako ocenjujete stanje okolja v Sloveniji? Ali menite, da je 

zakonodaja na tem področju »dobra«? 

Naše okolje je še sorazmerno dobro ohranjeno in prizadevali si 

bomo, da bo tako ali še boljše tudi ostalo. 

Okoljska zakonodaja je v smislu ciljev kar dobra, šepa pa izvedba, 

za kar je kriva delno tudi zakonodaja sama. Brez dobrega izvajanja 

pa noben pravni akt ni nič vreden, zato bi ji dal oceno 7/10. Če 

pogledamo po področjih, se mi zdi, da je najbolje urejeno 

naravovarstveno področje, najslabše pa vsa okoljska preventiva. 

11. Kako vidite možnost sodelovanja NVO z vlado? Kako pa je z 

urejenostjo na EU ravni? 

Možnosti za sodelovanje obstajajo in to je dobro, to je razvidno 

predvsem iz tega, da se daje vedno večji poudarek na vključevanje 

civilne družbe v zakonodajne postopke, nismo pa obravnavani niti 

približno enakopravno. Na EU ravni je zaradi velikosti in dodatnih 

slojev birokracije sodelovanje še težje. 

 

OCENA STANJA 

OKOLJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA MOŽNOSTI 

ZA SODELOVANE Z 

VLADO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Za začetek bi vas prosila, če lahko opišete vaše društvo. Kdaj je bilo ustanovljeno, 

koliko članov ima (prostovoljcev in zaposlenih), kakšni so vaši cilji, vizije in namen 

delovanja. 

Društvo Ekologi brez meja je neprofitno združenje, ki si prizadeva izboljšati stanje okolja 

s poudarkom na področju ravnanja z odpadki. Ustanovljeno je bilo leta 2009, trenutno pa 

je v njem zaposlenih 11 ljudi, uradnih članov ima 36, število prostovoljcev pa težko 

ocenijo, od nekaj deset do 300.000. 

Njihova vizija je postati povezovalni člen med okoljskimi in drugimi nevladnimi in 

vladnimi organizacijami ter prostovoljci, ki želijo prispevati k izboljšanju stanja okolja v 

Sloveniji. Poleg tega pa želijo zgraditi mrežo aktivnih prostovoljcev in tako organizirati 

množične ekološke akcije, z namenom, da bi izboljšali stanje okolja. 

 

2. Vaše društvo je prepoznavno predvsem po projektu Očistimo Slovenijo v enem 

dnevu. Kakšne okoljske projekte ste še speljali? Ali so bili uspešni? 

Sogovornik pravi, da je bila akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu res velika stvar. 

Udeležilo se je je več kot trinajst procentov vseh prebivalcev Slovenije. Toliko medijske 

pozornosti in tako velike udeležbe ni bil deležen še noben civilni projekt v Sloveniji. 

Poleg čistilne akcije so njihovi večji speljani ali tekoči projekti še Star papir za novo 

upanje, dobrodelna akcija, ki je potekala v aprilu. Zbiralo se je star papir po vseh krajih v 

Sloveniji, zbrana sredstva pa so bila namenjena pomoči potrebnim v Sloveniji in za 

financiranje humanitarnega projekta v Afriki. Drugi projekti so še Register divjih 

odlagališč, Eko-koncept, Vrečka za vrečko, sodelujemo pa tudi pri drugih projektih kot 

partner, eden najbolj znanih je Plan B za Slovenijo, ki ga vodi Umanotera. 

Pravi, da so bili večinoma projekti zelo uspešni. Prav pri akciji Očistimo Slovenijo v enem 

dnevu so bili odzivi ljudi zelo pozitivni, saj ljudje akcije niso dojeli le kot čiščenje narava, 

ampak tudi kot povezovanje za neki skupno dobro. 

 

3. Kako je z financiranjem projektov? 

Projekti so financirani različno. Nekateri z lastnimi in pokroviteljskimi sredstvi, drugi pa 

preko evropskih skladov in podobnih finančnih mehanizmih. 

 

 



 

 

4. Ali je imel kateri projekt namen vplivanja na okoljsko politiko?  

Zakonodajne vplive imata akcija očistimo Slovenijo v enem dnevu in pa projekt Vrečka 

na vrečko. S slednjim želijo opozoriti na problem prekomerne uporabe in nepravilnega 

ravnanja s plastičnimi vrečkami v Sloveniji, saj podatki kažejo, da odrasel prebivalec 

Slovenije na leto v povprečju porabil med 130 in 150 plastičnih vrečk. Kot glavni vzvod 

vidijo spremembo zakonodaje na tem področju. Ponujajo možnost, da se uvede posebna 

taksa na plastične vrečke po vzoru Irske, kdor želi še naprej uporabljati plastične vrečke, 

za vsako novo doplačati 30 centov. Namesto uporabe plastičnih vrečk se tako spodbuja 

uporabo platnenih vrečk za večkratno uporabo. 

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu pa je vsekakor opozorila na problem divjih 

odlagališč. Poleg tega je naredila premik od razmišljanja, kaj vse bi morala država narediti 

za nas, k razmišljanju, kaj lahko mi naredimo za lepši in boljši svet. Samo zavedati se 

moramo lastne odgovornosti.  

 

5. V kolikšni meri drži trditev, da je najpomembnejša vloga okoljskih nevladnih 

organizacij vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji in tudi v EU 

in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja. Ali vlada res vpraša za mnenje 

okoljske NVO-je pri samem oblikovanju politik oziroma ali imajo posluh za vaše 

predloge. 

Sogovornik pravi, da trditev delno drži. NVO nastopajo kot glas ljudstva oz. okolja 

protiutež drugim lobijem, ki pritiskajo na odločevalce pri oblikovanju politik. Delujejo 

sicer na vseh področjih, kjer odločevalci niso dovolj učinkoviti, sposobni ali pa sploh še 

ne razmišljajo o njih. 

Kar se tiče sprememb in predlogov zakonodaje s strani MOP (Ministrstvo za okolje in 

prostor) pravi, da ti gredo redno v javno obravnavo, kjer lahko tudi NVO podajo svoje 

mnenje. Ker društvo deluje malo časa uspešnost sodelovanja ne more oceniti. Pravi pa, da 

je ministrstvo receptivno za pobude z njihove strani, sploh če imajo močno podporo 

ljudstva. 

NVO same sicer ne morejo vlagati predlogov zakonodaje. Tu morajo prepričati samo 

ministrstvo, se povezati z državnim svetom, ali pa dovoljšno količino poslancev. 

 

 



 

 

6. S katerimi vladnimi institucijami sodelujete in kako poteka to sodelovanje? Ali 

menite da je to sodelovanje uspešno? 

Največ sodelujejo z MOP, manj pa z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in 

Ministrstvom za javno upravo (MJU), ter z Ministrstvom za šolstvo in šport ... Pri velikih 

čistilnih akcijah sodelujejo tudi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 

Ministrstvom za pravosodje. Najbolj uspešno je sodelovanje z MZZ in MJU, še kar 

uspešno sodelujejo z MOP, manj uspešno pa je  sodelovanje z MŠŠ. 

Sogovornik pravi, da je sodelovanje večinoma vsebinsko, nekaj pa je tudi čistih tehnikalij 

(MJU), predvsem zaradi različnih razpisov. Večinoma se poteka kot komunikacija prek e-

pošte, telefona in sestankov. 

  

7. Kako pa je s sodelovanjem na ravni EU. Ali sodelujete v procesu oblikovanja 

politik?  

V procesu oblikovanja politika na EU ravni ne sodelujejo. Pomagali so zbirati podporo 

evropskih poslancev za deklaracijo o podpori svetovni čistilni akciji ter pri razmišljanju o 

uvedbi panevropske prepovedi ali davka na plastične vrečke. 

 

8. Kaj pa z evropskimi okoljskimi NVO-ji? 

Z Evropskimi NVO-ji ne sodelujejo veliko. Skupaj sodelujejo le na nekaterih projektih. 

 

9. Kako pa je z ozaveščanjem javnosti. Na kakšne načine to počnete. 

Vsi projekti društva vsebujejo tudi informativno oz. ozaveščevalno noto. To je pomemben 

del projektov. V družbi vlada prepričanje o nemoči vplivanja posameznika, kriza vrednot 

pa vpliva tudi na naš odnos do okolja. Zato je ozaveščanje javnosti eden ključnih 

elementov dolgoročnega in trajnega izboljšanja stanja. 

Ozaveščanje ljudstva poteka skozi predavanja, delavnice, debate, delovne akcije, prek 

njihovih kanalov, socialnih omrežij, medije. Sogovornik pravi, da je odziv javnosti 

izredno pozitiven. 

 

10. Kako ocenjujete stanje okolja v Sloveniji? Ali menite, da je zakonodaja na tem 

področju »dobra«? 

Sogovornik pravi, da je naše okolje še sorazmerno dobro ohranjeno in zato si bodo 

prizadevali, da bo tako ali še boljše tudi ostalo. 



 

 

Pravi, da je okoljska zakonodaja v smislu ciljev kar dobra, šepa pa izvedba, za kar je kriva 

delno tudi zakonodaja sama. Brez dobrega izvajanja pa noben pravni akt ni nič vreden. 

Ocenjuje jo z oceno 7/10. Po področjih, pa se mu zdi najbolj urejeno naravovarstveno 

področje, najslabše pa vsa okoljska preventiva. 

 

11. Kako vidite možnost sodelovanja NVO z vlado? Kako pa je z urejenostjo na EU 

ravni? 

Sogovornik pravi, da možnosti za sodelovanje obstajajo in to je dobro, to je razvidno 

predvsem iz tega, da se daje vedno večji poudarek na vključevanje civilne družbe v 

zakonodajne postopke. Poudaril pa je, da niso obravnavani niti približno enakopravno. Na 

EU ravni je zaradi velikosti in dodatnih slojev birokracije sodelovanje še težje. 

 


