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Uvod
Namen te analize je raziskati možnosti financiranja nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO) s
področja varstva okolja in urejanja prostora kot tudi priložnosti dodatnih virov financiranja. Predvsem se
usmerja v pregled obstoječih dajatev in glob s področja varstva okolja ter urejanja prostora in
ovrednotenje njihovih potencialov za financiranje varstva okolja ter urejanja prostora. Analiza izhaja iz
izhodišča, da predvsem nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu izvajajo naloge,
ki so v javnem interesu. Okoljske dajatve pa so po drugi strani namenjene varstvu okolja in prostora, ki
sta vrednoti skupnega pomena ter ključni za življenje, zato je pomembno, da se okoljske dajatve
namensko vračajo za varovanje teh vrednot. V tem smislu bi bilo potrebno, da se večji delež teh vrača
v resor okolja in prostora za okrepitev delovanja okoljskih nevladnih organizacij s statusom delovanja v
javnem interesu.
Institucionalno varstvo sicer zagotavlja država preko pristojnih institucij (Ministrstvo za okolje in drugi
organi), vendar mora pod pritiskom dnevne politike ter nosilcev moči usklajevati različne interese,
večkrat na škodo varstva okolja in prostora. NVO s področja okolja in prostora igrajo ključno vlogo
nadzora ter »varuha« interesov okolja, narave in prostora, kar je v skupnem interesu prebivalcev
Slovenije. Tako so komplementarni državnim institucijam in s pravočasnim opozarjanjem na
nepravilnosti, napačne strateške odločitve, škodljive zakonske rešitve ter korupcijo zmanjšujejo škodo,
ki bi nastala državi zaradi postopkov Evropske komisije zaradi kršitev prava. Povečujejo transparentnost
delovanja odločanja na področju okolja in prostora, prispevajo k boljšim predpisom ter kakovostnim
strateškim načrtom. NVO prispevajo k doseganju okoljskih ciljev programov in strateških dokumentov
tudi na ravni Evropske unije (EU).
Analiza torej poskuša ugotoviti, ali bi bilo možno večji delež okoljskih dajatev in glob vrniti v sektor okolja
ter prostora, del tega pa nameniti tudi financiranju NVO s tega področja, pri čemer se financiranje ne bi
izvajalo preko resornega ministrstva, temveč preko Eko sklada, ki je bolj oddaljen od vplivov dnevne
politike. Analiza predstavlja obstoječe vire financiranja, za analizo novih možnosti pa so bile izbrane
dajatve s področja varstva okolja, narave in prostora, ki ogrožajo vrednote ter dobrine, ki jih varujejo
NVO v javnem interesu in ki so povezane s podnebnimi spremembami ter trajnostnim razvojem. Analiza
se ne ukvarja s koncesijami s teh področij in se osredotoča zgolj na dajatve, za katere je pristojno
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP).

1. Položaj okoljsko-prostorskega sektorja
Okoljska zakonodaja obsega polovico zakonodaje EU (okoli 400 direktiv in uredb) ter vpliva na
nacionalno zakonodajo v tej meri, da oblikuje 80 do 90 % nacionalne okoljske zakonodaje. EU sicer ne
predpisuje prostorskega načrtovanja, vendar sta prostorsko načrtovanje in varstvo okolja neločljivo
prepletena ter je prostorsko načrtovanje dejansko glavni vzvod varstva okolja. Tudi v okviru nacionalne
zakonodaje predstavljajo okoljsko-prostorski predpisi največji paket predpisov (več kot 700). Tudi s
stališča postopkov ugotavljanja kršitev prava EU, ki jih Evropska komisija vodi zoper Slovenijo,1 se
polovica teh postopkov vodi na področjih, ki se nanašajo na okolje in prostor.2 To jasno kaže, da gre za
vsebinsko obsežno področje, ki je kompleksno urejeno tako na mednarodni, EU in nacionalni ravni, zato
za obvladovanje materije ter situacije v naravi in prostoru terja močan okoljsko-prostorski sektor.
Po opažanju nevladnih organizacij MOP že v preteklosti ni imelo dovolj kapacitet za obvladovanje vseh
zakonsko določenih nalog. V letu 2013 je prišlo do ukinitve tega ministrstva, pri čemer je področje okolja
Nazadnje je Vlada Republike Slovenije (RS) obravnavala pregled postopkov na svoji 62. redni seji dne 12. 6. 2016 glede na stanje na
dan 30. 5. 2016. Dokument, ki ni javno dostopen, je PIC pridobil na podlagi zahtevka za dostop do informacij javnega značaja.
2 Iz pregleda postopkov na dan 30. 5. 2014 je razvidno, da je od 52 odprtih postopkov 20 na področju kmetijstva in okolja (ki sta bili
tedaj združeni pod enim ministrstvom) ter 10 na področju infrastrukture in prostora (ki sta bili tedaj združeni znotraj enega ministrstva).
1
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prešlo pod okrilje Ministrstva za kmetijstvo, področje prostora pa pod okrilje Ministrstva za
infrastrukturo. To je sektor močno oslabilo, kar se je močno poznalo pri ponovni vzpostavitvi ministrstva
v letu 2014 (kadrovsko osiromašenje, izguba energije zaradi selitev in reorganizacij), pri čemer je
zavezan k spoštovanju ukrepov glede splošnega zmanjševanja kadrov v javni upravi. Iz zapisnika seje
Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja dne 23. 11. 2015 izhaja, da je bilo tedaj na novo
vzpostavljenem MOP zaposlenih 258, od tega 58 v okviru kohezijskih sredstvih. Povprečna starost
zaposlenih je 48 let. V letu 2012 (pred ukinitvijo ministrstva) pa je imelo ministrstvo 303 zaposlene (brez
organov v sestavi). Celotna kadrovska ekipa pa je konec leta 2012 imela 1437 zaposlenih, konec leta
2015 pa 1337 zaposlenih. Vendar je bilo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v okviru finančne
perspektive 2014–2020 ministrstvu odobrenih 46 zaposlitev. V letu 2016 je kadrovska slika MOP in
organov v sestavi sledeča:
MOP
Inšpektorat za okolje
Agencija RS za okolje (ARSO)
Direkcija RS za vode
Geodetska uprava RS
Uprava RS za jedrsko varnost
Zavod za varstvo narave
Eko sklad
SKUPAJ

284
177
310
120
473
39
89
39
1.531

na
na
na
na
na
na
na
na

dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan

31. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
11. 4. 2016
7. 4. 2016

Kljub na videz visokemu številu zaposlenih pa je izreden kadrovski deficit zaznavati na ravni ministrstva,
in sicer na ravni horizontalnega sistemskega obvladovanja celotnega področja okolje-prostor. Ministrstvo
ima premalo kapacitet, angažiranih na sistemski ravni, saj so kadri večinoma angažirani na specialnih
področjih. Ta manko pa se pozna na sistemskem obvladovanju zakonodaje, nujnosti njene
racionalizacije in vzpostavitve preglednosti. Manko jasnega pregleda zahtev varstva okolja do različnih
subjektov in instrumentov varovanja (posameznih delov) okolja ter narave je velika ovira za
gospodarstvo, nove investitorje, sodelovanje javnosti in ne nazadnje odločevalce. MOP potrebuje močne
sistemske multidisciplinarne službe, ki bodo lahko usmerjale tudi specialna področja. Za vzpostavitev te
pa MOP potrebuje več proračunskih sredstev.
2. Finančni položaj okoljskih in prostorskih nevladnih organizacij
Na področju varstva okolja je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v letu 2015 izdelala
analizo (slabega) stanja okoljskih NVO3 in stanje še nadalje spremlja. Okoljske NVO lahko glede na
velikost pretežno razdelimo v dve skupini, in sicer na manjše, bolj prostovoljske, ki imajo redko
zaposlene kadre, in na večje, profesionalne, ki delujejo pretežno z zaposlenim kadrom. Izjema med
okoljskimi NVO je DOPPS,4 ki ima trenutno 22,5 zaposlenih in se ukvarja tudi z upravljanjem naravnih
rezervatov (v lasti društva ali v upravljanju s koncesijsko pogodbo).
Tudi iz analize CNVOS izhaja, da so na področju okolja NVO sofinancirane v manjšem obsegu v
primerjavi z NVO, ki se sofinancirajo iz sredstev drugih resornih ministrstev. 5 Financiranje NVO na lokalni

3

Dostopno na: http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/podprite-sistemsko-ureditev-financiranja-okoljskih-prizadevanj.pdf.
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, ki je del mednarodne organizacije BirdLife International, več informacij na:
http://ptice.si/nase-delo/.
5 Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij v letu 2015, dostopno na:
http://www.cnvos.si/UserFiles/File/Zagovornistvo/dejstva_stevilke/Analiza%20Obseg%20javnega%20financiranja%20nvo%202015.pdf
(glej str. 8, 10, 18) – analiza je narejena na podlagi podatkov, pridobljenih s portala »Supervizor«, zato vključuje tudi sredstva, prejeta
na podlagi morebitnih javnih naročil ali koncesij.
4
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ravni ima podobne deleže kot na nacionalni ravni 6 (glej tabelo v nadaljevanju). Posebej problematičen
je primanjkljaj sofinanciranja projektov po razpisu Evropske komisije LIFE,7 saj MOP le v manjši meri
sofinancira lastno udeležbo, ki je potrebno za izvedbo projektov. MOP sofinancira te projekte le v deležu
10 do 30 %8, vendar ne vseh podprogramov.
Področje urejanja prostora do nedavnega ni bilo področje, na katerem bi bilo dobro prepoznano
delovanje NVO, čeprav mnoge okoljske, pa tudi kulturne in socialne organizacije že dolgo delujejo tudi
na področju okolja, s katerim bi se identificirale nevladne organizacije. Šele Mreža za prostor je
vzpostavila prepoznavnost NVO s področja urejanja prostora in utrdila njihov položaj. Mreža je v maju
2016 z anketo pridobila podatke o finančnem stanju NVO s področja urejanja prostora. Na anketo je
odgovorilo 38 organizacij, ugotovitve pa so sledeče:
Letni prihodek organizacije
nižji od 5.000 evrov
od 5.000 do 10.000 evrov
od 10.000 do 50.000 evrov
od 50.000 do 100.000 evrov
od 100.000 do 200.000 evrov
nad 200.000 evrov

13 NVO
6 NVO
5 NVO
4 NVO
7 NVO
3 NVO

povprečje

57,2 % vseh prihodkov
zadnjih treh letih
26 %

Delež javnih sredstev

od tega delež sredstev iz
državnega proračuna
od tega delež sredstev iz
občinskih proračunov
delež neposrednih sredstev,
prejetih iz EU

v

36 %
povprečno 22,1 %

Število zaposlenih
povprečje
do 0,5 osebe
1 oseba
1,5 osebe
2 osebi
več kot 2 osebi

2,6 oseb
16 NVO
5 NVO
2 NVO
0 NVO
12 NVO

Glede na poznavanje organizacij, ki delujejo na področju urejanja prostora, je potrebno k analizi
pripomniti, da redke organizacije delujejo izključno na področju urejanja prostora, pač pa so njihove
dejavnosti povezane z okoljem, kulturo, socialnim področjem, človekovimi pravicami in podobno.
V zvezi s finančnim stanjem okoljskih in prostorskih NVO je potrebno izpostaviti, da je med njimi več
takih, ki so sposobne izvesti tudi večje projekte ter kandidirati na evropske razpise. Žal pa je pri tem
velika ovira pokrivanje sofinanciranja. Te NVO namreč pridobivajo sredstva pretežno preko razpisov, za
pokrivanje lastnega sofinanciranja (ki ga pri projektu LIFE sicer lahko deloma pokrije MOP, ne pa tudi
pri drugih projektih) pri velikih projektih pa bi morale razpolagati s projektno neobremenjenimi
(nenamenskimi) sredstvi. Te bi lahko prejele zgolj z naslova plačila za storitve ali iz nenamenskih donacij,
6

Iz publikacije CNVOS Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni, Priročnik o izvajanju občinskih razpisov, dostopno na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Razpisi/Prirocnik_o_izvajanju_obcinskih_razpisov_e-verzija.pdf (glej str.
110).
7 Dostopno na: http://ec.europa.eu/environment/life/. Gre za velike projekte, kjer je zahtevano 40 % sofinanciranje, ki ga slovenske
NVO ne zmorejo.
8 Zadnji razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016, dostopen na:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1044.
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vendar dejanska situacija kaže na to, da NVO iz teh virov prejemajo malo sredstev. Posledično so
omejene pri kandidiranju na velike razpise, čeprav bi manjša finančna podpora tem prizadevanjem NVO
omogočila pritok večjih količin svežih finančnih virov v državo.
3. Obstoječe možnosti financiranja okoljskih nevladnih organizacij
3.1. Po Zakonu o varstvu okolja
Zakon o varstvu okolja9 v 147. členu predvideva, da se sredstva državnega proračuna porabljajo tudi za
sofinanciranje programov NVO, ki delujejo na področju varstva okolja, kar pa se ne udejanja. Celoten
delež sredstev, ki jih NVO s področja okolja prejmejo s strani matičnega ministrstva glede na vse NVO
v RS, je v preteklosti padal (leta 2005 je bil ta odstotek 0,4 %, leta 2009 0,2 %, leta 2013 pa 0,07 %).
Zakon ne ločuje med financiranjem NVO in NVO s statusom v javnem interesu na področju varstva
okolja (po 152. in 153. členu – društva, zavodi, ustanove). Organizacije s statusom v javnem interesu
na področju varstva okolja10 nimajo posebnih pravic v zvezi s financiranjem (155. člen). MOP z javnimi
razpisi zagotavlja naslednje financiranje:
-

za sofinanciranje projektov NVO (nazadnje za obdobje 2016 in 2017),11
za sofinanciranje Okoljskega centra12 (prostor na Trubarjevi 50),13
za sofinanciranje projektov LIFE,14
za sofinanciranje projektov NVO, ki delujejo na področju podnebnih sprememb (razpis prvič v letu
2015),15
prvič pa je bil v letu 2016 objavljen tudi manjši razpis za sofinanciranje projektov promocije in
ozaveščanja na področju urejanja prostora ter graditve v letu 2016,16 ki pa je bil poleg NVO
namenjen tudi zbornicam in univerzam.

Tudi na področju urejanja prostora lahko pridobijo organizacije status delovanja v javnem interesu,
vendar le društva, in sicer na podlagi 30. člena Zakona o društvih in Pravilnika o podrobnejših pogojih
in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem
interesu.17 Trenutno imata ta status dve društvi.18
V preteklosti je MOP podpiral okoljske NVO s programskim in projektnim financiranjem. V letu 1993/94
so bili uvedeni razpisi za NVO in za namen njihovega financiranja uvedeni dve finančni postavki:
-

4405 Informacijsko-promocijska dejavnost (podpostavka: transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam) – projektno financiranje,
5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij – programsko financiranje.

9

Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16.
10 Teh je 27: podatek dostopen na: http://www.mop.gov.si/si/nevladne_organizacije/.
11 Dostopno na: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1032.
12 Več informacij na: http://www.okoljski-center.si/.
13 Zadnji je bil za leti 2014 in 2015, dostopen na:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1123, v letu 2015 pa je MOP
sofinanciranje organiziral na podlagi javnega poziva.
14 Zadnji razpis:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1044.
15 Več informacij na: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1012.
16 Dostopno na: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1037 (skupna
razpisana sredstva so znašala 45.000 evrov).
17 Uradni list RS, št. 112/06 in 34/14.
18 Podatki dostopni na: http://www.mop.gov.si/si/nevladne_organizacije/.
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Zadnji razpis na postavki informacijsko-promocijske dejavnosti je bil 2007, v letu 2009 pa je bila z
rebalansom podpostavka ukinjena. V naslednjih letih je tako na dve leti otekalo programsko financiranje
NVO, ki pa se je v zadnjih letih omejilo na projektno financiranje.
3.2. Po Zakonu o ohranjanju narave
Zakon o ohranjanju narave 19 omogoča pridobitev statusa delovanja v javnem interesu za društva,20 pri
čemer pa zakon predvideva tudi sklenitev pogodbe med državo in društvom v zvezi z nadomestili za
stroške opravljanja dejavnosti društva, ki je v javnem interesu.21 Navedeno zakonsko določilo zakona,
ki je bil sicer sprejet že leta 1999, kaže na zavedanje države, da je delovanje NVO v javnem interesu
upravičeno do sredstev proračunov enako kot država, občina ali druga telesa, katerih delovanje je v
javnem interesu. Vendar država na podlagi zakona z nobenim od društev, ki imajo status delovanja v
javnem interesu, nima sklenjene pogodbe.22
3.3. Javna naročila in koncesijske pogodbe
Nekatere NVO kandidirajo tudi na objave javnih naročil ali so povabljene k izvedbi malih javnih naročil
na podlagi povabila, so pa javna naročila odprta za vse subjekte. Nekatere NVO, kot je že omenjeni
DOPPS, pa pridobivajo sredstva tudi na podlagi koncesijskih pogodb. V Sloveniji obstajajo tudi večje
zveze, povezane z okoljem (Lovska zveza, Ribiška zveza, Planinska zveza …), ki imajo na podlagi
področnih zakonov določene upravljalske pravice ali koncesije.
3.4. Občinski javni razpisi
Občine imajo praviloma javne razpise tudi za področje varstva okolja, vendar lahko za ta sredstva
praviloma kandidirajo le lokalne NVO. Iz podatkov, predstavljenih v točki 2, je razvidno, da NVO kar
nekaj sredstev pridobijo iz občinskih razpisov.
3.5. Evropski razpisi
Največ možnosti financiranja nudijo naslednji programi:
-

LIFE,23
Programi čezmejnega sodelovanja (IPA),24
Horizont 2020: Okvirni program Evropske komisije za raziskave in inovacije – Obzorje 2020,25
URBACT26 za razvoj mest.
3.6. Drugi viri

NVO lahko pridobivajo sredstva tudi na razpisih drugih financerjev, predvsem:
-

razpisi ameriške ambasade (US Embassay NGO Small Grants),27

19Uradni

list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 119/02, 22/03 – UPB1, 41/04, 96/04 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14.
137. člen.
21 2. odstavek 138. člena.
22 Teh je 36; seznam dostopen na: http://www.mop.gov.si/si/nevladne_organizacije/.
23Dostopno na: http://ec.europa.eu/environment/life/ in
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/.
24 Več informacij o programu z Avstrijo dostopno na: http://84.39.218.252/si2/, z Madžarsko: http://84.39.218.252/si2/, s Hrvaško:
http://84.39.218.255/si2/home-medstran/, z Italijo: http://www.ita-slo.eu/slo/
25Več informacij na: http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/.
26Več informacij na: http://urbact.eu/.
27 Vsako leto: http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_grants.html.
20
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-

razpisi na NVO Urada Vlade za komuniciranje,28
Central European initiative (CEI),29
razne fundacije, kot so Mava fundation,30 Oak fundation,31Wallace Global Fund,32 European Climate
Foundation33…
3.7. Storitve

Okoljske in prostorske NVO imajo malo možnosti za pridobivanje sredstev na podlagi izvajanja storitev.
Njihovo glavno delo je osveščanje in zagovorništvo vrednot okolja, narave ter prostora, zato so v
bistveno drugačnem položaju glede na večino ostalih NVO, ki se ukvarjajo s posameznimi družbenimi
skupinami – bodisi, da jih varujejo, bodisi, da jim nudijo določene storitve. Uvajajo predvsem nove
načine bivanja in nove prakse ravnanja z življenjskimi viri, za kar si šele prizadevajo pridobiti širšo
podporo javnosti, ki pa v fazi osveščanja še ne more dajati nobenih finančnih učinkov za organizacije.
Deloma lahko odplačno posredujejo svoje znanje zainteresiranim skupinam ali naročnikom, več pa bi
bilo možnosti za izvajanje javnih funkcij, o čemer je bila narejena Analiza potenciala za prenos javnih
funkcij.34 Glede na poslanstvo okoljskih in prostorskih NVO so te tudi omejene glede finančno
povezanega sodelovanja z deležniki iz gospodarstva (potencialnimi onesnaževalci).
3.8. Donacije
NVO s področja okolja in prostora dobivajo malo sredstev iz donacij, vendar tematika ni raziskana.
Zaradi majhnosti države je vprašanje zadostnega potenciala za razvoj okoljskih donacij, pripravljenost
doniranja pa je zaznavati bolj na socialnem področju (pomoč v stiski). Nadalje spremljata področje
donacij za NVO varstva okolja dve značilnosti:
-

-

pretežno sprejemljive so le donacije fizičnih oseb, ker so gospodarski subjekti potencialni
onesnaževalci ali kapitalsko povezani z onesnaževalci, zato bi lahko zaradi tovrstnih donacij okoljske
NVO izgubile svojo verodostojnost in zaupanje v nepristranskost; gospodarski subjekti pa so po
izkušnjah okoljskih NVO bolj naklonjeni sponzoriranju kot doniranju;
v Sloveniji je v veliki meri razvita kultura doniranja s strani fizičnih oseb za socialne namene (socialno
šibkim, otrokom, prizadetim skupinam ljudi, žrtvam naravnih katastrof …), na drugih področjih pa
ne toliko.

Večjih donacij bi si lahko obetali v primeru, ko bi NVO nudile strokovno podporo skupinam oz. prizadetim
prebivalcem zaradi onesnaženja v primeru sodnih odškodninskih postopkov do države (tak primer je bil
700 odškodninskih tožb zoper državno Direkcijo RS za ceste zaradi hrupa in vibracij na regionalni cesti
G1-3 skozi naselja v času izgradnje avtoceste).35
Posebna oblika donacij so donacije iz 0,5 % dohodnine na Podlagi 142. člena Zakona o dohodnini36
za NVO, ki imajo status delovanja v javnem interesu. Vlada RS vsako leto objavi Seznam upravičencev
do donacij.37 Posameznik lahko s posebno odredbo davčnemu uradu 0,5 % svoje dohodnine nameni
28

Dostopno na http://www.ukom.gov.si/si/o_uradu/razpisi_urada_vlade_za_komuniciranje/
Več informacij: http://www.cei.int/content/cooperation-activities.
30 Več informacij: http://en.mava-foundation.org/.
31 Več informacij: http://oakfnd.org/.
32 Več informacij: http://wgf.org/.
33 Več informacij: https://europeanclimate.org/
34 Dostopna na: http://www.planbzaslovenijo.si/images/arhiv/analiza-prenos-storitev-javnih-funkcij.pdf.
35 Glej sodbo II Ips 148/2007 in novico: http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/tozbe-zaradi-prevelikega-hrupa/.
36 Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 28/10 – UPB1, 43/10, 51/10 – UPB2, 106/10, NPB10, 9/11 –
ZUKD-1, 13/11 – UPB3, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, NPB19, 96/13, 29/14 – odl. US,
50/14, 23/15, 55/15.
37 Zadnji zakon dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE10673.
29
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določeni organizaciji s tega seznama. Analiza teh prihodkov med NVO s statusom na področju okolja in
prostora ni narejena, vendar so prejeta sredstva relativno majhna.
Zakon o nevladnih organizacijah v javnem interesu,38 katerega sprejem predvideva normativni program
Vlade RS za leto 2016, je v pripravi in predvideva oblikovanje posebnega sklada iz preostanka
nedoniranih 0,5 % dohodnine,39 kar bi za sektor pomenilo dodaten vir financiranja (za okoljske in
prostorske NVO aktualno predvsem pokrivanje sofinanciranja velikih evropskih projektov).

4. Možnosti financiranja iz primerjalnih ureditev
4.1. Primer Velike Britanije
NVO so upravičenci do sredstev iz sklada, v katerega se stekajo takse na odlaganje odpadkov ( Landfill
Communities Fund).40 Do sredstev so upravičene NVO, registrirane pri nadzornem telesu ENTRUST kot
upravičeni prejemniki sredstev iz sklada.
4.2. Loterijski sklad
V nekaterih državah41 so organizacijam na področju varstva okolja na razpolago tudi sredstva
loterijskega sklada. V Sloveniji42 so ta sredstva namenjena le financiranju invalidskih in humanitarnih
organizacij (preko Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS – FIHO)43 ter
športnih organizacij (preko Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS – FŠO).44 Razvojni
program Združenih narodov (United Nations Development Programme – UNDP) izpostavlja loterijo kot
pomemben finančni instrument v podporo trajnostnemu razvoju. 45
4.3. Uporaba dajatev v javno korist na področju kmetijstva
Iz Osnutka Uredbe o ukrepih zemljiške politike, ki se financirajo s sredstvi, zbranimi z naslova odškodnine
zaradi spremembe namembnosti,46 izhaja, da se zbrana sredstva namenijo nosilcem kmetijskih
gospodarstev, ki so lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč v zaraščanju in na katerih so se izvedla
agromelioracijska dela.
4.4. Uporaba sredstev, ki se zbirajo pri skladih
Na podoben način se zbirajo in razdeljujejo tudi sredstva Sklada za podnebne spremembe ter Eko sklada.
Oba sta predstavljena v nadaljevanju.

38

Dostopno na:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/priprava_osnutka_zakona_o_nvo_v_javnem_interesu/.
39 Več informacij dostopnih na:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/priprava_osnutka_zakona_o_nvo_v_javnem_interesu/.
40 Več informacij dostopnih na: http://www.entrust.org.uk/landfill-community-fund.
41 Več informacij na: http://www.icnl.org/research/journal/vol12iss4/art_5.htm, Državna loterija Minnesote:
https://www.mnlottery.com/about_the_lottery/where_the_money_goes/, Nova Zelandija:
http://www.communitymatters.govt.nz/Funding-and-grants---Lottery-grants---Lottery-Environment-and-Heritage, ustava ameriške
zvezne države Colorada določa obvezen delež loterije za ohranjanje narave (tudi financiranje NVO):
http://www.goco.org/sites/default/files/ARTICLE-XXVII-GOCO-Amendment_0.pdf.
42 Zakon o igrah na srečo, Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 – ORZIS46, 22/00 – ORZIS124, 22/00 – ORZIS127, 85/01, 54/02 – odl. US,
101/03, 134/03 – UPB1, 114/06 – ZUE, NPB4, 10/10, 106/10, 14/11 – UPB2, 108/12, NPB8, 11/14 – popr., 40/14 – ZIN-B.
43 Več informacij dostopnih na: http://www.fiho.si/.
44 Več informacij dostopnih na: http://www.fundacijazasport.org/si/.
45 Več informacij dostopnih na: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/lotteries.html.
46 Uredba še ni sprejeta:
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/12981/8446/Zakon%20o%20kmetijskih%20zemlji%C5%A1%C4
%8Dih/.
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5. Okoljske dajatve
5.1. Okoljske dajatve v Sloveniji
Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja določa Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),47 po katerem je
povzročitelj onesnaževanja dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje
okolja. Okoljske dajatve so ekonomski instrumenti varstva okolja,48 katerega glavni namen je
spodbujanje zmanjševanja obremenitev okolja. Uvedba teh dajatev temelji na načelu »onesnaževalec
plača« po temeljnem načelu varstva okolja – načelo plačila za obremenjevanje. Gre za posebno obliko
obdavčevanja obremenjevanja okolja. Obremenitev z dajatvijo naj bi bila enaka mejnim stroškom
onesnaževanja okolja.49
Okoljske dajatve se nanašajo na onesnaževanje okolja in rabo naravnih dobrin. Dajatve za
onesnaževanje okolja ureja ZVO-1, rabo naravnih dobrin pa določajo posamezni področni zakoni. Po
definiciji Statističnega urada RS so davki na onesnaževanje davki, ki so povezani z obremenjevanjem ali
oceno emisije v zraku ali odpadnih voda v vode, upravljanje trdnih odpadkov in hrupa. 50
Okoljski davki po: LETO, VRSTE OKOLJSKIH DAVKOV (v mio €)
Leto

Vrste okoljskih
davkov – SKUPAJ

Davki na
energijo

Prometni
davki

Davki na
onesnaževanje

Davki na rabo
naravnih virov

2008

1119,08

857,70

176,63

62,09

22,66

2009

1260,04

1035,97

146,24

56,13

21,70

2010

1288,59

1061,51

145,52

57,57

23,98

2011

1245,73

1018,44

145,04

57,62

24,63

2012

1347,75

1094,76

144,06

82,68

26,24

2013

1399,64

1076,02

163,52

130,73

29,37

2014

1425,40

1097,40

170,53

128,39

29,09

Vir: Statistični urad RS51

Povzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje
okolja. Okoljske dajatve so prihodek proračuna države ali občine v skladu z zakonom. Vlada podrobneje
določi vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve in zavezance za posamezno okoljsko
dajatev, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja. 52 Gre torej za devet
okoljskih dajatev, ki so predvidene z uredbami vlade na podlagi ZVO-1:
-

za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,

47

112. člen ZVO-1.
Analiza EU okoljskih taks dostopna na: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF in ARSO –
Instrumenti okoljskih politik: http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/pdf/KAZALCI_OKOLJA_2005_Instrumenti_okoljske_politike.pdf.
49 3. člen ZVO-1 točka 6.9: Mejni stroški onesnaževanja okolja so s predpisom določeni dodatni stroški povzročitelja onesnaževanja
okolja, ki so posledica proizvodnje dodatne enote izdelka ali storitve in niso vključeni v lastno ceno izdelka ali storitve.
50 Statistični urad RS, DVO – davki v zvezi z varstvom okolja, Slovenija, metodološko pojasnilo dostopno na:
http://www.stat.si/statweb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8207.
51http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2771101S&ti=&path=../Database/Okolje/27_okolje/07_Okoljski_racuni/05_27711_o
koljski_davki/&lang=2
52 112. do 114. člen ZVO-1.
48
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-

okolja
okolja
okolja
okolja
okolja
okolja
okolja
okolja

zaradi
zaradi
zaradi
zaradi
zaradi
zaradi
zaradi
zaradi

uporabe mazalnih olj in tekočin,
nastajanja izrabljenih motornih vozil,
nastajanja odpadne embalaže,
nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
nastajanja izrabljenih gum,
uporabe hlapnih organskih spojin,
odvajanja odpadnih voda,
odlaganja odpadkov.

112. člen ZVO-1 določa, da so okoljske dajatve prihodek države ali občine v skladu z zakonom 53:
-

-

okoljske dajatve, ki so prihodek državnega proračuna:
o za onesnaževanje zraka z emisijo CO2,
o za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin,
o za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil,
o za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum,
o za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
o za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
o za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin,
o za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
okoljske dajatve, ki so prihodek občinskih proračunov:
o za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
o za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Okoljske dajatve, po ESA95, Slovenija, letno:54
2013

2014

95.809.159,05

95.370.927,94

2.375.744,09

2.438.853,15

1.896.646,16

812.801,52

479.645,23

297.656,33

D.29 F (704723) Odpadna električna in el. oprema gospodinjstev

327.834,32

356.685,88

D.29 F (704725) Okoljska dajatev za izrabljene gume

114.603,06

119.908,08

D.29 F (704727) Okoljska dajatev za odpadno embalažo

754.272,13

765.101,60

D.29 F (704729) Okoljska dajatev za hlapne organske spojine
D.29 F, D.59 (704700) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda

73.212,12

77.621,70

28.897.758,57

28.148.263,34

D.214 LA (704104) Taksa za obremenjevanje zraka s tekočimi gorivi
D.214 LA (704717) Taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin
D.29 F (704109) Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih
toplogrednih plinov
D.29 F (704719) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov

SKUPAJ

130.728.874,73 128.387.819,54

Več informacij na:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Placevanje_in_izvrsba/Podrocja/Placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/Opis/Podrobnejsi_opis_Pl
acevanje_okoljskih_dajatev.pdf.
54 Vir: Statistični urad RS.
53
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5.2. Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 55 zajema dajatvi za
onesnaževanje zraka s tekočimi gorivi. Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto
obremenitve okolja z emisijo CO2. Znesek na enoto obremenitve določi Vlada RS s sklepom o določitvi
zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida.56 Dajatev je prihodek proračuna RS.
Gre za sistem prijave in samoobdavčitve,57 ki ga nadzira pristojni carinski organ – Finančna uprava RS
(FURS) (razen določenih pristojnosti MOP),58 subsidiarno pa se uporabljajo predpisi davčnega postopka.
V pristojnosti MOP je objava seznama imetnikov dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov in odločb
de minimis, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve oziroma se jim bo plačana okoljska dajatev vrnila,
če bodo gorivo nabavili s plačano okoljsko dajatvijo.59
Po podatkih, ki smo jih pridobili od MOP,60 je bilo:
- v letu 2015 iz naslova CO2 takse zbranih 124 milijonov EUR (natančno 124.258.056,4 EUR);
- v letu 2014 pa dobrih 106 mio EUR (natančno 106.448.209,8 EUR).
Po navedbi MOP61 bodo zadnje spremembe te uredbe povečale prilive iz naslova CO2 dajatve v letu
2015 za 2,6 mio €. Vendar pa bi bili lahko prilivi še večji, če ne bi bili plačila te takse oproščeni največji
onesnaževalci v državi (ETS zavezanci62).
Je pa uporaba fosilih goriv, ki povzročajo velike emisije CO2, podprta s subvencijami, ki nasprotujejo
ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov,63 vendar se nanašajo na višino trošarine, ki jo država
zbere. Za leto 2014 je bil znesek vrnjenih trošarin na dizelsko gorivo 41 mio € v RS.64
Seznam plačnikov takse:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/P
lacniki_OD_za_CO2.xlsx

5.3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in
tekočin
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin65 določa, da se
okoljska dajatev plačuje v določenem znesku na kilogram mazalnega olja. Znesek okoljske dajatve določi
Vlada RS s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih
olj in tekočin.66 Dajatev je prihodek proračuna RS. Gre za sistem prijave carinskemu organu – FURS in
samoobdavčitve.

55

Uradni list RS, št. 22/16
Zadnji veljavni Uradni list RS, št. 96/14 in 22/16.
57 Seznam plačnikov dostopen na
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Placniki_OD_za_CO2.xlsx
58 16., 17. in 18. člen.
59 Seznam dostopen na
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Novice/2016/Seznam_odlocb_o_oprostitvi_
veljaven_od_1_7_2016.pdf
60 Društvo Focus, september 2016
61 Dostopno na http://www.energetika-portal.si/novica/n/uredba-o-okoljski-dajatvi-za-onesnazevanje-zraka-z-emisijo-co2-9637/
62 Vključeni v European Emission Trading System – sistem trgovanja z emisijskimi kuponi
63 Operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, str. 84
64 Iz predstavitve Polone Lah Kazalci okolje – energija dostopno na http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/035843LahPolona_IJS_cene%20energije%20davki%20subvencije.pdf
65 Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10.
66 Zadnji veljavni Uradni list RS, št. 110/10.
56
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5.4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil 67 ureja
dajatev za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja izrabljenih motornih vozil. Znesek okoljske
dajatve določi Vlada RS s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil.68 Gre za sistem samoobdavčitve na podlagi prijave carinskemu
organu – FURS. Dajatev je prihodek proračuna RS, vendar je na podlagi predpisa, ki ureja način,
predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili,69 do
višine pravic porabe v sprejetem proračunu RS, v finančnem načrtu MOP in se uporabi za namene,
določene v tem predpisu.

5.5. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
električne in elektronske opreme
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske
opreme70 določa dajatev, ki nastane zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne in
elektronske opreme. Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja
evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne
električne ter elektronske opreme. Višino zneska okoljske dajatve določi Vlada RS s Sklepom o določitvi
zneska za nadomestilo in enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.71 MOP na svoji spletni strani objavi seznam
električne in elektronske opreme. Gre za sistem samoobdavčitve in prijave carinskemu organu – FURS,
prihodek iz dajatev pa je prihodek proračuna RS.
5.6. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže 72 sta
osnova za obračunavanje okoljske dajatve letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za
plačilo okoljske dajatve in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Višino dajatve
določi Vlada RS s Sklepom o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.73 Gre za sistem samoobdavčitve in prijave
carinskemu organu – FURS, prihodek iz dajatev pa je prihodek proračuna RS.
5.7. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum 74 določa
obveznost okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum. Višino zneska
okoljske dajatve za nadomestilo in za enoto obremenitve določi Vlada RS s Sklepom o določitvi zneska
za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
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Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05.
Zadnji veljavni za leto 2012: Uradni list RS, št. 109/11.
69 To je Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, Uradni list
RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 106/05, 32/06, 57/06, 106/06, 49/10, 32/11 in 45/11 – popr.
70 Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08.
71 Uradni list RS, št. 110/10.
72 Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10.
73 Uradni list RS, št. 110/10.
74 Uradni list RS, št. 32/06.
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izrabljenih gum.75 Gre za sistem samoobdavčitve in prijave carinskemu organu – FURS. Prihodek je
prihodek proračuna RS, vendar se del prihodkov okoljske dajatve do višine pravic porabe v sprejetem
proračunu RS vodi v finančnem načrtu MOP in je namenjen za pokrivanje stroškov storitev javne službe,
ki se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja način, predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi gumami.76
5.8. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih
spojin
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin 77 določa
obveznost plačevanja dajatve za onesnaževanja okolja s hlapnimi organskimi spojinami, ki nastajajo pri
uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil. Osnova za
obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc proizvajalcev in
pridobiteljev proizvodov z organskimi topili ter enota obremenitve zraka z emisijo hlapnih organskih
spojin. Višino zneska okoljske dajatve za nadomestilo in za enoto obremenitve določi Vlada RS s sklepom
in je prihodek proračuna RS. Gre za sistem samoprijave carinskemu organu – FURS.
5.9. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 78 določa obveznost
plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijskih in komunalnih odpadnih voda. Znesek dajatve
določi Vlada RS s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda.79 Gre za sistem samoobdavčitve (carinska služba – FURS), nadzor nad
pravilnim beleženjem izpustov pa opravlja ARSO. Dohodek iz dajatev je prihodek občine, v kateri pri
zavezancu za plačilo nastaja ta odpadna voda.
5.10. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 80 ureja
obveznost plačevanja dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču za
inertne odpadke, odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne odpadke. Zavezanec je
pravna ali fizična oseba, ki odlaga odpadke, plačnik pa upravljavec odlagališča. Prihodek iz dajatev je
prihodek občinskih proračunov, če gre za odlaganje odpadkov na občinskih odlagališčih, ali proračuna
RS, če gre za odlaganje na odlagališčih, ki niso namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske
javne službe. Za pobiranje dajatev in nadzor je pristojna FURS.
5.11. Nadomestila za rabo naravnih dobrin
Področni zakoni urejajo rabo naravnih dobrin81 in določajo tudi nadomestila za rabo le teh.
Najpomembnejše je nadomestilo za rabo vode in vodnih zemljišč po Zakonu o vodah 82 (vodne
pravice). Dohodki od teh se stekajo v Sklad za vode, ki ga upravlja MOP. Sredstva sklada se porabljajo

75
76
77
78
79
80
81
82

Uradni list RS, št. 110/10.
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, Uradni list RS, št. 63/09.
Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09.
Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15.
Uradni list RS, št. 7/10 in 80/12.
Uradni list RS, št. 14/14.
114. člen ZVO-1.
Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15.
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za vodno infrastrukturo, nakup vodnih zemljišč, izvajanje strokovnih nalog v zvezi z izdelavo načrtov
upravljanja voda itd.
Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS83 določa, da se ustanovi proračunski sklad za gozdove
(Gozdni sklad), ki se financira iz prihodkov iz razpolaganja z državnimi gozdovi in letnega nadomestila
za upravljanje državnih gozdov. Z Gozdnim skladom upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdove in
prehrano.
5.12. Sklad za podnebne spremembe
Z Zakonom o varstvu okolja je bil v okviru proračuna RS ustanovljen Sklad za podnebne spremembe,84
njegov namen pa je sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
Za upravljanje sklada je pristojno MOP. Viri financiranja sklada so prihodki, ustvarjeni s prodajo
emisijskih kuponov za emisije toplogrednih plinov.85 Sredstva Podnebnega sklada se porabijo za izvedbo
potrebnih ukrepov v EU, predvsem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na vplive
podnebnih sprememb, razvoj obnovljivih virov energije, ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov
državah v razvoju, ki so podpisale Kyotski sporazum, spodbujanje prehoda na promet z nizkimi emisijami
in javni promet. Na predlog MOP Vlada RS sprejme program porabe sredstev.86 Upravičeni nameni
porabe se določajo predvsem na podlagi prioritet iz Operativnega programa zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2020.87 MOP mora obvestiti Evropsko komisijo o porabi sredstev podnebnega
sklada po sprejetju zaključnega računa proračuna RS.

5.13. Eko sklad
Eko sklad,88 slovenski okoljski javni sklad, je bil ustanovljen na podlagi Zakona o varstvu okolja 89 in
spodbuja trajnostni razvoj skladno z nacionalnim programom varstva okolja,90 nacionalnim energetskim
programom,91 skupno okoljsko92 in energetsko politiko93 EU ter operativnimi in akcijskimi programi,
sprejetimi na njihovi podlagi.94 Med dejavnosti sklada sodi tudi spodbujanje različnih oblik izobraževanja
in ozaveščanja javnosti,95 sredstva za financiranje te dejavnosti pa se zagotovijo iz sredstev sklada 96 na
podlagi javnega razpisa.97 Akt o ustanovitvi Eko sklada RS98 v 7. členu navaja, da je naloga Eko sklada
tudi sofinanciranje različnih oblik informiranja, svetovanja, izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Eko
sklad ima zakonska pooblastila tudi na podlagi Energetskega zakona,99 na podlagi katerega na nacionalni
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Uradni list RS, št. 9/16 (33. člen).
128. in 129. člen.
85 Emisijski kupon je v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida izražena pravica do emisije toplogrednih plinov (124. in 125. člen ZVO-1).
86 Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 dostopen na:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/sklad_podnebni_program_15
_16.pdf.
87 Več informacij dostopnih na:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.pdf.
88Več informacij dostopnih na: https://www.ekosklad.si/.
89 143. do 146i. člen.
90 Zadnji veljaven je bil sprejet za obdobje do 2012, dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO41.
91 Nacionalni energetski program do leta 2030 je bil pripravljen v letih 2009–2011, vendar ni bil sprejet. Sedaj se pripravlja Energetski
koncept Slovenije, več informacij dostopnih na: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetskikoncept-slovenije/.
92 Okoljski akcijski program Unije do 2020, dostopen na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A52012SC0397.
93 Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/energy/1801.html?root=1801.
94 Za okolje pomemben Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020, dostopen na: http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/energy/1801.html?root=1801.
95 5. točka 2. odstavka 144. člena ZVO-1.
96 4. odstavek 146. člena ZVO-1.
97 3. odstavek 146c. in 146d. člena ZVO-1.
98 Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_594.
99 Uradni list RS, št. 17/14, 81/15.
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ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske učinkovitosti in dodeljuje finančne spodbude
po tem zakonu.100 Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.101
Eko sklad je tudi izvajalec za porabo sredstev Sklada za podnebne spremembe v skladu s Programom
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2015–2016102 na podlagi pogodbe z MOP.
Minister za okolje lahko pooblasti Sklad, da za račun ministrstva opravlja naloge ali del nalog v zvezi s
sofinanciranjem dejavnosti tudi iz drugih sredstev, za kar sklene Eko sklad z ministrom pogodbo, s
katero se določijo obseg, namen in pogoji opravljanja nalog oziroma dodeljevanja sredstev.103
Za obdobje 2016 do 2020 je bila sprejeta Poslovna politika Eko sklada 2016–2020,104 v kateri je med
drugim predvideno tudi financiranje promocije, informiranja in ozaveščanja ter izobraževanja ciljnih
javnosti in ključnih deležnikov (lastni razpisi in sodelovanje z drugimi institucijami, NVO in drugimi
neprofitnimi subjekti). V preteklosti je EKO sklad že imel tudi javne razpise za NVO.

6. Dajatve s področja urejanja prostora
Prostor je vrednota, ki posebej v majhni državi, kot je Slovenija, potrebuje posebno varstvo in pozornost.
Ker je urejanje prostora oziroma ožje prostorsko načrtovanje pomemben instrument varstva okolja, je
varstvo in pravilno upravljanje s prostorom tudi pomembno za varstvo okolja. V tem smislu so pomembni
tudi finančni instrumenti, ki to področje regulirajo. Kljub prizadevanjem strateških dokumentov 105 še
vedno obstajajo na področju urejanja prostora stari finančni mehanizmi, ki niso prilagojeni na omejen
prostor lastne države.
6.1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča temelji na Zakonu o stavbnih zemljiščih 106 iz leta 1984,
zaradi neuspelega uvajanja obdavčitve nepremičnin pa je še vedno v veljavi. 41. člen tega zakona
določa, da se sredstva za urejanje stavbnega zemljišča na območju naselij in na drugih območjih,
namenjenih za kompleksno graditev, zagotavljajo z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, s
ceno za oddano stavbno zemljišče v družbeni lastnini in s prispevkom posameznih investitorjev k
stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v skladu s tem zakonom in odlokom občinske
skupščine. Nadomestilo je v skladu z Zakonom o financiranju občin107 prihodek občine. Občine urejajo
nadomestila za stavbna zemljišča z odloki.
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314. člen.
2. člen Akta o ustanovitvi Eko sklada, Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13.
102 Za leto 2015 in 2016 dostopno na:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/sklad_podnebni_program_15
_16.pdf.
103 4. odstavek 144. člena ZVO-1.
104 Dostopna na: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/media/POSLOVNA%20POLITIKA%202016%20%202020%20za%20spletno%20stran.pdf, sprejeta na 84. redni seji Vlade RS 14. 4. 2016:
http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/84_redna_seja_vlade_rs_57976/.
105 Politika urejanja prostora RS iz 2001 dostopna na: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/politikaupro.pdf in Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/2004.
106 Uradni list SRS št. 18/84; zakon je ukinil, razen v delu, ki se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (41. člen) Zakon
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), ki mu je veljavnost podaljšal Zakon
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15). V celoti ga je ukinil Zakon o davku
na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13), ki pa ga je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-313/14 razveljavilo (Uradni list RS št. 22/14).
107 Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO (36. člen).
101
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6.2. Nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora
Nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora ureja Uredba o kriterijih za izračunavanje višine
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila,108 ki temelji na Zakonu
o graditvi objektov (157. člen). Določa nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora zaradi
nedovoljenih gradenj, ki ga plača lastnik oziroma investitor nedovoljene gradnje. Če investitor vloži
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za nedovoljeno gradnjo oziroma za izdajo spremembe
gradbenega dovoljenja zaradi nedovoljene gradnje, se njegova zahteva zavrne, če pred izdajo
gradbenega dovoljenja ne predloži potrdila o plačanem nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo
prostora. Sredstva, dobljena z vplačili nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v višini 50 %
prihodek proračuna tiste občine, na katere območju je nedovoljena gradnja, in v višini 50 % prihodek
državnega proračuna.
6.3. Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča
Zakon o kmetijskih zemljiščih109 določa odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča,
ki jo mora plačati investitor, ki želi graditi v celoti ali delno na kmetijskem zemljišču določene bonitete.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti je namenski prihodek državnega proračuna RS. Sredstva,
zbrana iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti, se namenijo za financiranje priprave in
izvedbe ukrepov kmetijske zemljiške politike.110
6.4. Plačilo za služnosti in stavbno pravico nepremičnin v državni in občinski lasti
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 111 je
obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti (služnosti
stavbna pravica) odplačno. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 določa, da je to
plačilo namenski dohodek proračunov (glej točko 8 te analize).
6.5. Novi finančni mehanizmi v nastajanju
Osnutek novega Zakona o urejanju prostora predlaga nove finančne mehanizme, namenjene varstvu
prostora:112
-

-

zemljiška renta naj bi se plačevala za zemljišča, katerim se na predlog lastnika spremeni osnovna
ali podrobnejša namenska raba; zemljiška renta je namenski vir financiranja priprave prostorskih
aktov in izvajanja ukrepov aktivne zemljiške politike;
izravnalni prispevek na prirastkarino, ki je prirast vrednosti zemljišča ob spremembi namenske rabe
zemljišča (razlika med vrednostjo zemljišča po spremembi namenske rabe in vrednostjo zemljišča
pred spremembo namenske rabe);
o izravnalni prispevek, ki izhaja iz prometa z zemljišči zemljiške službe, občina nakaže
o

zemljiški službi;
izravnalni prispevek, ki izhaja iz drugih kupoprodaj zemljišč, je prihodek občinskega
proračuna.
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Uradni list RS, št. 33/03, 79/09 in 6/14.
Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16.
2. odstavek 3h. člena.
111 Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15.
112 V javni obravnavi je bil od novembra 2015 do februarja 2016, več informacij dostopnih na:
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12848/6484/.
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7. Globe s področja varstva okolja in urejanja prostora
Pomemben finančni instrument varstva okolja so tudi globe za prekrške tako s področja varstva okolja
kot s področja urejanja prostora (predvsem graditve), slednje predvsem zato, ker posledic posegov v
prostor praviloma ni možno več povrniti v prvotno stanje. Nadzor nad področjem izvaja Inšpektorat RS
za okolje in prostor (IRSOP), ki deluje pod okriljem MOP.
Inšpektorat za okolje in naravo pri IRSOP opravlja nadzor nad spoštovanjem določb predpisov, ki se v
splošnem nanašajo na varstvo okolja, kakovost zraka, ravnanja z odpadki, kakovost voda, vključno z
emisijami snovi v vode, ohranjanje narave, gensko spremenjene organizme, industrijsko onesnaževanje,
hrup, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaževanje. Nadzorujejo predvsem izvajanje Zakona o
varstvu okolja, Zakona o vodah, Zakona o ohranjanju narave in Zakona o ravnanju z gensko
spremenjenimi organizmi.
Za področje prostora je pri IRSOP organizirana Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki izvaja
inšpekcijski nadzor na področju urejanja prostora ter naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih
konstrukcij, geodetske dejavnosti ter stanovanjskih zadev.
Iz poročila o delu113 so razvidni tudi zneski glob na posameznem področju.
V primeru kršitve prepisa samoupravne lokalne skupnosti je za nadzor nad spoštovanjem teh določil
pristojna občinska inšpekcija. Kot prekrškovni organ je občinska inšpekcija pristojna tudi za izrekanje
sankcij (npr. globe), finančna sredstva pa se v tem primeru stekajo v občinski proračun.

8. Namenskost zbranih sredstev
Poleg posameznih zakonov, ki določajo namenskost določenih dajatev, je namenskost določena tudi v
Zakonu o javnih financah.114 Po tem so namenski prejemki proračuna le prejemki donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega
oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj.115 Proračunski sklad je
evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre država oziroma občina zaradi ločenega vodenja
določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena. Proračunski sklad se ustanovi s
posebnim zakonom, mednarodno pogodbo ali odlokom občine (v nadaljnjem besedilu: akt o ustanovitvi
proračunskega sklada).116
Z zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega proračuna, oziroma z odlokom, s katerim se sprejme
občinski proračun, se lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.
Veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017117 kot namenske prihodke določa (poleg
dohodkov iz 43. člena Zakona o javnih financah) med drugim tudi plačilo za obremenitev nepremičnega
premoženja države in občin s stvarnimi pravicami (služnost, stavbna pravica), odškodnino za
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in sredstva, ki se zbirajo v Gozdnem skladu.

113
114
115
116
117

Dostopno na: http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/porocila_o_delu_in_letni_nacrti_dela/.
Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617.
43. člen.
1. odstavek 56. člena Zakona o javnih financah.
Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16.
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Proračunski skladi se financirajo iz proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto,
namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki proračunskega sklada, in
prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada. 118 Upravitelji
proračunskih skladov so pristojna ministrstva oziroma organi občin. 119 Izplačila v breme proračunskega
sklada se izvajajo do višine razpoložljivih sredstev, neporabljena sredstva pa se na koncu tekočega leta
prenesejo v prihodnje leto.120
Zakon o financiranju občin121 določa, da so prihodki občin tudi prihodki od samoprispevka, takse, globe,
koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki
ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona. Prihodki iz prejšnjega odstavka
pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi. Prihodki občine so tudi prihodki od
stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega
proračuna in sredstev skladov EU.122
Zakon o prekrških123 določa, da so globe, plačane za prekrške, prihodek države oziroma
samoupravne lokalne skupnosti, če so plačane za prekrške, ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni
organ te samoupravne lokalne skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom, s katerim
so določeni ti prekrški. Globe, plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih
skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti
so prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen.

9. Loterijska sredstva in igre na srečo
Z Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 124 sta bili ustanovljeni Fundacija za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji kot pravni osebi javnega prava. Navedeni fundaciji se
financirata iz loterijskih sredstev. Do loterijskih sredstev bi druge NVO lahko dostopale samo s
spremembo tega zakona.
Imajo pa druge NVO možnost prirejati igre na srečo v skladu z Zakonom o igrah na srečo.125 Vlada je
v letu 2010 sprejela Strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji,126 v kateri je med cilji navedla tudi, da
želi z ustrezno zakonodajo omogočiti uvedbo dobrodelnih iger na srečo, med cilji nevladnih organizacij
(ki niso financirane v okviru FIHO ali FŠO) pa so:127
-

zagotoviti pogoje za prirejanje dobrodelnih iger na srečo;
prirediteljem dobrodelnih iger na srečo omogočiti zadostno prožnost pri nastopanju na trgu in
prilagajanju razmeram;
zagotoviti neodvisno in pregledno financiranje nevladnih organizacij, ki izvajajo javno koristne
dejavnosti.

118

57. člen Zakona o javnih financah.
58. člen Zakona o javnih financah.
120 59. člen Zakona o javnih financah.
121 Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO.
122 7. člen.
123 Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US,
124 Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12
125 Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 – ORZIS46, 22/00 – ORZIS124, 22/00 – ORZIS127, 85/01, 54/02 – odl. US, 101/03, 134/03 – UPB1,
114/06 – ZUE, 10/10, 106/10, 108/12, 11/14 – popr., 40/14 – ZIN-B
126 Dostopno na
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/Igre_na_sreco/Opis/Strategija_razvoja_iger_na_sreco_v_Sloveniji.pdf
127 Cilj 3.1. in 3.8, str. 17 in 18
119
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CNVOS je za realizacijo strategije pripravil usmeritve za dobrodelne igre na srečo, pri katerih se večina
zbranih sredstev namenja za delovanje NVO, ki izvajajo javno koristne in dobrodelne dejavnosti.128
Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz
loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Igre na srečo
se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa. O dodelitvi koncesije
za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji dovoljenj in soglasij odločata Vlada Republike
Slovenije in minister, pristojen za finance, po prostem preudarku, pri čemer upoštevata zlasti: zasičenost
ponudbe iger na srečo v državi oziroma lokalni skupnosti; zagotavljanje usklajenega, optimalnega in
trajnostnega razvoja dejavnosti; vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika; obseg
prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja turistične ponudbe; izkušnje in priporočila za prirejanje
iger na srečo; dejavnost, dosedanje ravnanje in finančna boniteta pravne osebe oziroma z njo povezanih
oseb; izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, ki jih imajo pravne osebe
in njeni lastniki; strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na srečo; druge okoliščine, povezane
z odločanjem o zadevi.
Občasne klasične igre na srečo lahko prirejajo tudi društva in humanitarne organizacije,129 in sicer enkrat
letno za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi akti prireditelja, če pridobijo dovoljenje Ministrstva
za finance in izpolnjujejo dodatne pogoje po zakonu.
Dovoljene ni potrebno za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru zabavnega
programa prireditelja, če skupna vrednost srečk ne presega 5.000 EUR in če vrednost posameznih
dobitkov ne presega obdavčljivega zneska, to je 300 EUR.
Od prihodkov, doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih za izplačane dobitke, prireditelj vplača 5 % za
financiranje dejavnosti športnih ali invalidskih in humanitarnih organizacij. Sredstva prejmeta tako
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in Fundacija za financiranje
športnih organizacij (FŠO).

Usmeritve za ureditev v Sloveniji je povzel po analizah in priporočilih evropske zveze dobrodelnih loterij ACLEU – The Asociation of
Charity Lotteries in the European Union, dostopno na http://www.acleu.eu/
129 13. do 20. člen Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in
o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00 in 109/12)
128
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Zaključne ugotovitve in predlogi
Če na podlagi predstavljenega poskušamo oceniti primernost predstavljenih dajatev in glob za
financiranje okoljskih ter prostorskih NVO, lahko ugotovimo, da kot vir financiranja okoljskih in
prostorskih NVO niso primerne:
1. nenamenske dajatve (torej tiste, ki ne financirajo povratno področja, na katerem so bile zbrane, niti
se v ta sektor ne vrnejo), saj gre v bistvu za davščine 130 oziroma davkom sorodne dajatve. Niti v
državi niti drugje ni najti ureditve, ki bi iz teh virov zagotavljala financiranje okoljskih in prostorskih
NVO. Predlog za tako financiranje ne more imeti uspeha, ker bi se nanašal na temelje davčne
ureditve;
2. enako globe, saj so globe za vse prekrške prihodek proračuna države ali lokalne skupnosti, kadar
gre za lokalno določen prekršek, in tudi ni najti primerjalnih ureditev, ko bi se iz glob krepil sektor,
iz katerega globe izhajajo;
3. namenske okoljske dajatve, ki se vrnejo v sektor za financiranje javne gospodarske službe (npr. za
ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili, izrabljenimi gumami);
4. za področje urejanja prostora dosedanji viri v okviru njihovih obstoječih normativnih ureditev niso
primerni kot vir financiranja prostorskih NVO. V RS nimamo splošnega nadomestila za rabo prostora,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa ima naravo davka (glede na povezanost s poskusi
uvedbe davka na nepremičnine), odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča so
sicer namenska sredstva in se vračajo v kmetijski sektor, sredstva iz razpolaganja oziroma stvarnih
pravic na premoženju države in občin so upravičeno proračunska, saj so povezana z lastništvom;
novi finančni mehanizmi se bodo deloma vračali nazaj v financiranje upravljanja oziroma načrtovanja
s prostorom in so po svoji naravi bližje davkom; le nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora
ima glede na svojo naravo potencial za financiranje (gre za uničevanje skupnega prostora in bi bilo
upravičeno, da se zbrana sredstva namenijo za varovanje prostora), vendar ne v sedanjem
normativnem okviru.

130

1. odstavek 112. člena ZVO-1 pravi, da se z okoljskimi dajatvami obdavčuje onesnaževanje okolja.
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Predlogi za vračanje več sredstev okoljsko-prostorski sektor:
1. povečati sredstva Podnebnega sklada z delom (npr. 10%) dajatev za emisije CO2 (vsaj s področja
prometa, saj izpusti globalno najbolj vplivajo na okolje) in ob tem zagotoviti, da se sredstva sklada
namenjajo tudi za ohranjanje biodiverzitete (to bi na strani NVO vključevalo tudi naravovarstvene
NVO);
2. za varstvo prostora ustanoviti (proračunski) sklad za uporabo prostora, v katerega bi se stekale
dajatve za uzurpacijo in degradacijo prostora. Določilo bi se njihovo namensko porabljanje (z
Uredbo; podobno, kot je predviden sistem za odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih
zemljišč).
Predlogi za oblikovanje novih virov financiranja za okoljske in prostorske NVO, glede na
realizacijo dosedanjih:
1. realizirati je potrebno sklenitev pogodb z društvi, ki imajo status v javnem interesu na področju
ohranjanja narave za nadomestilo za izvajanje dejavnosti v javnem interesu (2. odstavek 138. člena
Zakona o ohranjanju narave – ZON);
2. del sredstev sklada za uporabo prostora (iz dajatev za uzurpacijo in degradacijo prostora) bi se
namenil prostorskim NVO;
3. povečati je potrebno delež financiranja iz Podnebnega sklada za NVO na 5 % sredstev sklada;
4. postavka Ozaveščanje in promocija na MOP – Podporne dejavnosti na področju okoljske politike
naj se v 50 % sredstev odpre za NVO;
5. loterija za okolje/naravo/prostor: sprememba loterijskega sistema, da bi se ustanovila posebna
fundacija za okolje, naravo in prostor po zgledu FIHO ter FŠO z velikim poudarkom loterije na
namenu, s čimer bi z osveščanjem dosegali široke množice in spodbujali »donatorstvo« za to
področje (kot je bila nagradna aktivnost za smučarje »podarim – dobim«).
Drugi predlogi, povezani s financiranjem:
1. Vse financiranje okoljskih in prostorskih NVO, kolikor gre za trajnostni razvoj (tudi sofinanciranje
programov NVO, 2. točka 1. odstavka 147. člena) bi bilo smiselno voditi preko Eko sklada, da bi
razpisi potekali bolj rutinirano in kontinuirano; v ta namen bi moral minister za okolje skleniti
pogodbo z Eko skladom (po 4. odstavku 144. člena ZVO-1). Izhodišča za razpise so v prilogi.
2. Za področje urejanja prostora (prostorske NVO) bi morali biti posebni razpisi.
3. Ponovno vzpostaviti programsko financiranje MOP in pri razpisih ločevati NVO s statusom v javnem
interesu in ostale NVO ter razpise prilagoditi za večje in manjše NVO.
4. Zagotoviti nadaljnje financiranje Okoljskega centra in delovanja Info točke.
5. Podpiramo ustanovitev sklada za NVO (v okviru Zakona o nevladnih organizacijah v javnem
interesu), ki bi za okoljske in prostorske NVO lahko zagotavljal vsaj sofinanciranje lastne udeležbe
pri evropskih razpisih.
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6. Na področju varstva okolja, narave in urejanja prostora je potrebno urediti statuse NVO v javnem
interesu, tako da bodo vse tri statuse lahko pridobile vse statusne oblike NVO (poleg društev tudi
zavodi in ustanove) – to je treba urediti na področju narave (ZON) in urejanja prostora (novi Zakon
o urejanju prostora).
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Priloge
Priloga 1: Izhodišča za razpis Eko sklada za NVO
(Pripravili člani DS za financiranje NVO pri mreži Plan B za Slovenijo in Mreži za prostor, junij 2016)
Ključno vodilo: Fokus naj bo na rezultatih, ne pa administrativnem bremenu.
Nujni









elementi
100-odstotno financiranje
30-odstotno predplačilo
enostavno poročanje (časovnica, ki dokazuje ure, opravljene na projektu na mesečni ravni od
podpisa pogodbe (skupne mesečne ure); seznam računov; vsebinsko poročanje po projektih
aktivnostih)
DDV naj bo upravičen strošek
vrednost urne postavke naj se izenači z urno postavko ure prostovoljske organizacijske ure, ki je
po Pravilniku o prostovoljskem delu 13 eur na uro
nakup (IT) opreme upravičen strošek (nujno za razvoj organizacije in opolnomočenje sektorja) –
upravičeno z vsebino in sorazmerno smiselno glede na velikost projekta
del sredstev vsakega potrjenega projekta je upravičenih za krepitev organizacije - samo za
kategorijo večjih projektov (kot je bilo v primeru Norveškega sklada)

Kategorije razpisa (časovna in finančna opredelitev)
Projektno financiranje za krajše in daljše projekte (trajanje 3-24 mesecev od podpisa pogodbe).
Razpis poteka v dveh kategorijah:
a) 3-12 mesecev: razpis se ponovi vsako leto; razpis objavljen časovno tako, da bo 1 mesec časa za
prijavo in da bodo projekti lahko trajali 3-12 mesecev; za projekte od 5.000-20.000 eur → prijava
in poročanje sta enostavnejša in hitrejša ter z manj sredstvi na organizacijo
b) 12-24 mesecev: razpis se ponovi vsaki dve leti; razpis objavljen časovno tako, da bo 2 meseca
časa za prijavo in da bodo projekti lahko trajali 12-24 mesecev; za projekte od 20.000-100.000
eur → prijava in poročanje sta zahtevnejša, projekti večji in na višjem nivoju ter zanje na voljo
večji zneski financiranja
Namenjena letna sredstva Ekosklada se med velike in male projekte delijo po ključu 60 % za velike in
40 % za male projekte.
Razpisi morajo biti predvidljivi – razpis za male projekte je vsako leto, za velike projekte pa vsake dve
leti.
Prijavitelji in partnerji
Projekti so lahko partnerski, ni pa nujno.
Na vsak razpis v posamezni kategoriji (a, b) se lahko organizacija prijavi v največ 3 projektih in največ
enkrat kot prijavitelj.
Prijavitelji so nevladne organizacije (društvo, zasebni zavod, ustanova) (pogoj za vse je, da s projektom
prispevajo k ciljem na nacionalni ravni):
 za a kategorijo ni omejitev glede statusa v javnem interesu (akt o ustanovitvi (izkazovanje
delovanja na področju okolja, narave in prostora) in izkazovanje referenc s področja vsebine
razpisa v zadnjih 3 letih: izvedeni projekti ali aktivnosti ali reference nosilcev skupnih projektov)
 status v javnem interesu (področje varstva okolja, narave in prostora) za b kategorijo (akt o
ustanovitvi (izkazovanje delovanja na področju okolja, narave in prostora) in izkazovanje referenc
s področja vsebine razpisa v zadnjih 5 letih: izvedeni projekti)
Partnerji so lahko neprofitne organizacije oz. neprofitne pravne osebe.
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Priloga 2: Prihodki državnega proračuna po posameznih dajatvah v EUR
Prihodki državnega proračuna po posameznih dajatvah

2015

konto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od tekočih goriv

704104

20.576.606,25

20.851.406,57

20.722.115,25

18.412.098,77

45.971.304,46

95.810.808,62

za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od plinastih goriv

704105

8.995.561,81

8.516.431,21

9.504.034,04

9.204.734,83

8.156.013,86

9.959.655,14

9.155.467,05

12.726.655,52

za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od trdih goriv

704106

421.293,49

228.929,22

349.340,90

1.201.083,70

310.884,46

234.125,55

1.921.814,84

190.691,49

za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od gorljivih organskih snovi

704108

2.072,91

9.798,13

4.937,16

80.193,24

87.904,73

74.203,86

0,00

1.654,22

zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov

704109

0,00

88.255,12

510.640,03

1.175.657,23

1.765.976,53

1.897.395,17

812.801,52

972.504,70

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704700

4.346.620,42

359.346,55

207.227,14

286.218,54

11.148,90

179.868,07

100,15

66,27

za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

704717

2.621.341,65

2.255.870,34

2.502.248,06

2.744.195,51

2.480.583,93

2.376.275,84

2.438.853,15

2.592.869,35

za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

704719

1.095.467,36

624.192,73

789.201,54

1.620.475,17

662.112,29

518.992,48

297.656,33

450.525,31

za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil

704720

100.017,94

498.074,95

673.758,55

649.195,04

563.384,29

-51.568,83

-2.994,38

131,87

za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme

704723

382.411,63

278.116,14

341.673,83

382.727,96

368.781,57

345.014,03

367.795,64

397.730,99

za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum

704725

2.647.407,93

2.401.861,27

942.478,50

153.805,58

119.256,42

106.830,88

121.829,78

121.631,15

za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

704727

516.346,48

413.704,62

531.003,44

438.891,19

968.149,16

754.274,40

765.111,66

787.456,87

za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin

704729

23.637,17

66.923,75

79.200,70

73.851,32

79.938,83

89.944,46

99.052,85

77.180,77

704702

23.737.861,66

21.673.608,18

22.953.366,29

24.625.794,27

26.244.657,72

29.374.118,63

29.089.290,21

32.417.188,36

968.122.757,87

969.251.796,11

988.308.552,29

Okoljske dajatve
95.370.927,94 111.339.055,22

DAJATVE NA RABO NARAVNIH VIROV
Vodna povračila
Trošarina od energentov in električne energije

704200

801.558.225,98

969.227.369,17

956.524.530,17

943.614.324,83

1.019.583.865,1
2

Davek od prometa novih motornih vozil

704800

70.093.287,17

40.719.705,25

40.004.819,52

37.874.211,79

33.827.455,10

26.126.365,92

23.401.073,74

25.701.537,70

Davek od prometa rabljenih motornih vozil

704802

1.306.100,21

250.326,20

26.520,49

43.125,62

-10.654,73

-27.203,53

115,34

-872,44

Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu od pravnih in
fizičnih oseb

704604
704605

105.087.539,10

105.353.332,50

105.131.108,14

106.156.026,53

108.196.846,95

133.604.910,49

142.954.315,87

145.092.719,65

1.043.511.799,1
6

Skupaj prihodki državnega proračuna

1.173.817.251,9
0

1.161.798.203,7
5

1.148.736.611,1
2

1.249.387.609,5
9

1.269.496.769,0
5

1.276.045.007,8
0

1.321.177.279,29

Prihodki občinskih proračunov
Okoljska dajatev za obremenjevanje vode

704700

28.824.965,35

28.155.538,25

32.575.317,53

32.599.599,51

29.799.048,30

28.750.581,78

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

704719

11.816.786,68

12.566.995,48

7.042.862,42

5.573.078,90

3.994.397,07

3.006.253,02

704700

29.414.229,41

28.550.184,74

32.579.853,19

32.580.464,07

29.799.048,75

28.718.414,98

28.148.163,19

26.612.264,74

704719

11.985.604,23

12.749.926,86

7.050.226,55

5.319.970,52

3.994.396,89

3.006.253,43

2.923.706,64

2.850.339,11
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Priloga 3: Prihodki od okoljskih dajatev, kot jih pojmujeta Eurostat in OECD, glede na to, v kateri proračun se stekajo, za leto 2014, v mio EUR
SURS ime

MF ime

Mineralna olja in plin

trošarine na energente

Električna energija in premog

SKUPAJ

1.014,72

34,20

34,20

23,42

23,42

trošarine na energente

Davek od novih motornih vozil
Dodatni davek na motorna vozila
Takse za obremenjevanje zraka
onesnaževanje zr
Pristojbina za registracijo motornih vozil, plovil in letal od pravnih oseb

drž. pr.

1.014,72

Okoljska dajatev za
Pristojbina za registracijo motornih voz

Vodna povračila

3,69

3,69

97,83

97,83

25,57

25,57

29,09

Komunalna taksa
Okoljska dajatev za onesnaževanje

11,08
9,07

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

11,68

Emisijski kuponi

16,64

Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in letal od fizičnih oseb

117,39

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

28,15

2,46
11,08
9,07
11,68
16,64
117,39
28,15

Davek od rabljenih motornih vozil

0,00

Davek od plovil

0,30

0,30

0,18

0,18

Dodatni davek od vodnih plovil
Prispevek URE

0,00

28,55

28,55

Taksa za odlaganje odpadkov

0,00

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

2,44

2,44

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

0,77

0,77

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

0,37

0,37

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum

0,12

0,12

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin

0,08

0,08

SKUPAJ EUROSTAT (mio EUR)
Skupaj (% BDP)

1.424,99
3,8%

SKUPAJ - OECD (mio EUR)
Skupaj (% BDP)

1.457,32
3,9%

Prispevek OVE
(% BDP)

izven pr. vir

29,09

2,46

Taksa za obremenjevanje zraka s plinskimi in trdimi gorivi
zr
Prispevek NEK skladu za financiranje razgradnje NEK

obč. pr.

0,00

Organizacija
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat in OECD
Eurostat
Eurostat
Eurostat
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD

117,54
0,3%
SKUPAJ

SKUPAJ

drž. pr.

1.575,3 1.386,4
4
8

obč. pr.

42,7
8

izven pr. vir

146,0
9

Opomba: Vračila trošarin po medotologiji SURS/Eurostat/OECD ne zmanjšujejo zneska dajatev od okoljskih dajatev, zato je znesek trošarin višji, kot je
dejansko (neto) priliv v državni proračun (969 mio EUR v letu 2014)
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