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Datum: 14. julij 2004
Erika Oblak, direktorica
Umanotera
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
p.p. 4440, Resljeva 20
1000 Ljubljana
Spoštovana gospa Erika Oblak,
v zvezi z vašim pismom in vprašanji z dne 5. 7. 2004, ki se nanašajo na pripravo
Nacionalnega programa varstva okolja, vam sporočam naslednje:
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) je ključni dokument na področju varstva
okolja, zato je naša želja, da njegova priprava poteka na kar se da odprt in
transparenten način. Zaradi tega je bil izdelan načrt priprave NPVO in sodelovanja
javnosti ter javno objavljen s predvidenimi terminskimi roki faz priprave ter oblikami
sodelovanja v različnih fazah priprave.
Zaradi večjega obsega nalog ob vstopu Slovenije v EU je osnutek NPVO objavljen
nekoliko kasneje, kot je bilo to prvotno predvideno. Iz istega razloga se je zavlekla
tudi priprava dokumenta Nacionalni program varstva narave kot sestavnega dela
NPVO, vendar pričakujemo, da bo osnutek tega poglavja, skladno z rezultati
delavnice 6. julija in s strokovnim sodelovanjem nevladnih organizacij, objavljen do
10. avgusta.
Zakon o varstvu okolja sicer nalaga 30 dnevni rok za javno obravnavo dokumentov,
vendar smo ga v primeru NPVO prav zaradi pomembnosti dokumenta in nekoliko
neugodnega, poletnega časa javne obravnave podaljšali na 2 meseca (60 dni), torej do
10. septembra 2004. Prav zaradi tega menim, da je časa dovolj in da bodo vsi
zainteresirani lahko pregledali osnutek do njegove javne predstavitve, ki je
napovedana za začetek septembra. Pričakujem, da bomo dokument, skladno z novim
terminskim planom, lahko sprejeli na Vladi RS še v mesecu septembru.
MOPE je v začetni fazi priprave NPVO povabil nevladne organizacije, da so izrazile
interes strokovnega sodelovanja po predloženi dispoziciji v okviru NPVO, ki je tudi
javno objavljen na spletnih straneh. Zainteresirani so bili povabljeni na sestanek, na
katerem smo se, razen za področje varstva narave, z nekaterimi predstavniki
nevladnih organizacij dogovorili o nadaljnjem sodelovanju in pripravi strokovnih
prispevkov za NPVO. Za področje varstva narave je iz razloga preobremenjenosti
sodelavcev na tem področju ob izjemnih nalogah ob vstopu v EU prišlo do zamude, ki

jo zdaj skušamo nadoknaditi. Tisti strokovni prispevki, ki so že pripravljeni, pa bodo
v nadaljevanju procesa javno objavljeni.
Še enkrat pa bi želel poudariti, da je to dokument, ki ga skladno z zakonom o varstvu
okolja pripravi Vlada RS, sprejme pa Državni zbor RS. V njem so opredeljeni cilji in
prednostne naloge na področju varstva okolja za naslednje obdobje. Cilji so bili v
procesu priprave NPVO že javno predstavljeni in objavljeni, iz njih pa izhajajo naloge
in ukrepi, ki so skladni z 6. okoljskim programom EU, upoštevajo pa tudi specifične
razmere v Sloveniji.
Vsi javni dogodki so bili in so (tudi javna predstavitev osnutka NPVO 2. septembra)
pravočasno najavljeni ter zaključki srečanj tudi javno objavljeni na spletnih straneh.
Priprava NPVO poteka po novem časovnem načrtu, nikakor pa ne drži v vašem pismu
zapisana trditev, da ne bo časa za usklajevanje stališč z ostalimi deležniki. Dokument
je na začetku javne obravnave, ki se bo zaključila 10. septembra, in do takrat je časa
za usklajevanje z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in ostalo zainteresirano
javnostjo še dovolj.
Upam in želim, da boste v nadaljevanju procesa priprave NPVO sodelovali še naprej
in prispevali k izdelavi dobrega, predvsem pa izvedljivega dokumenta.
S spoštovanjem,
Mag. Janez KOPAČ
MINISTER

Ljubljana, 13. julij 2004
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