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Z enim oèesom
Neizpolnjevanje ciljev
Republika Slovenija ni izpolnila ciljev iz stratekih usmeritev ravnanja z odpadki iz
leta 1996.

Napaène usmeritve
Veèina dejavnosti vlade je usmerjenih na reevanje problema odpadkov na koncu,
tj. k njihovemu odstranjevanju (odlaganju in seiganju odpadkov). Nimamo
nobenega programa za prepreèevanje in zmanjevanje odpadkov na izvoru: niti na
lokalni niti na nacionalni ravni.

Kolièine naraèajo
Kolièine odloenih odpadkov na odlagalièih v Republiki Sloveniji naraèajo: v
letu 2001 je bilo na odlagalièih odloenih okoli 1.050.000 ton komunalnih
odpadkov, kar je za 20 % veè kot leta 1995.

Prelaganje bremen
Na odlagalièih vsako leto konèa veè kot 600.000 ton odpadkov iz gospodinjstev
in 400.000 ton iz industrije. Veèina odlagaliè je za kakrno koli odlaganje
odpadkov neprimerna. Nobeno odlagalièe nima dovoljenja za odlaganje
odpadkov.

Ohranjanje potratnosti
Pripravljajo se ukrepi, ki ne reujejo problema na izvoru, temveè na koncu. Pri
tem je veèji del investicij namenjen urejanju odlagaliè in izgradnji ene ali dveh
seigalnic. S tem se ohranjajo netrajnostni potroniki in proizvodni vzorci.

Evropa prihaja
Proces vkljuèevanja v Evropsko unijo je bistveno prispeval k sprejemu okvirnega
sklopa predpisov, s katerim se je podroèje ravnanja in gospodarjenja z odpadki v
Sloveniji uredilo. Predpisane zahteve nimajo moène podpore v kaznovalni politiki.
Uveljavljanje predpisov je oteeno.

Slovenija dohaja?
Administrativno tehnièni ukrepi se zaradi blianja datuma vèlanitve v Evropsko
unijo pospeeno izvajajo. Spremljajo jih teave z izvajanjem finanèno
zahtevnejih ukrepov (urejanje odlagaliè, obratovalni monitoring, tehtanje
odpadkov...).

Skupna ocena
Slovenija se nahaja na kriièu. Vsi politièni dokumenti, programi in strategije se
lotevajo problema odpadkov predvsem v fazi odstranjevanja (odlaganja in seiganja).
Prednost imajo reitve, ki so strokovno izredno zahtevne. O ponujenih reitvah ni
javne razprave, poudarjajo se navidezne teave in ovire (NIMBY ali NIMET), vlada
finanèno podpira izgradnjo seigalnice odpadkov in hkrati ne najde èasa ne denarja
za programe izobraevanja prebivalstva. Nujno je potrebna javna razprava o ciljih in
o tem, kako in kdaj jih elimo doseèi.
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 2002
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Predgovor
Gospodarjenje in ravnanje z odpadki se v Republiki Sloveniji nahaja na samem zaèetku.
S priblievanjem Evropski uniji smo se zavezali k spotovanju njenih naèel. Bistveni
moment sodobne Evrope je zagotovo spotovanje zakonov.
Umanotera se je zato v letu 2001 odloèila izvesti pregled izvajanja zakonodaje s podroèja
ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov ter izvajanja ukrepov in doseganja ciljev,
doloèenih v stratekih usmeritvah ravnanja z odpadki in v nacionalnem programu varstva
okolja.
Osnovni cilji projekta so bili:
· opraviti oceno doseganja stratekih ciljev,
· ugotoviti stopnjo izvajanja in uveljavljanja odpadkovne zakonodaje,
· pripraviti niz priporoèil za poveèanje uèinkovitosti izvajanja in
uveljavljanja zakonodaje in
· poviati stopnjo senzibilnosti javnosti na problematiko ravnanja z
odpadki.

Prièujoèe poroèilo je tako rezultat veèmeseènega zbiranja podatkov, poizvedovanj,
intervjujev in raziskav o stanju na podroèju izvajanja pravilnikov o ravnanju in odlaganju
odpadkov ter ugotavljanja doseganja ciljev iz stratekih usmeritev ravnanja z odpadki in
nacionalnega programa varstva okolja.
Pri pripravi poroèila smo se sooèili s teavami z dostopnostjo podatkov. Mnogokrat
podatkov sploh ni bilo na razpolago ali pa so dostopni v bolj ali manj za natanènejo
interpretacijo teko uporabni obliki. Priprava poroèila je potekala v obdobju intenzivnih
procesov: razlièni akterji ravnanja z odpadki se regionalno povezujejo, pripravljajo se
naèrti za izgradnjo lokalnih in regionalnih sortirnih naprav, uvaja se loèeno zbiranje
odpadkov, pojavljajo se novi ponudniki storitev, oblikuje se novo trièe reciklabilnih
odpadkov.
Odloèitev za preverjanje izvajanja pravilnika o ravnanju in pravilnika o odlaganju odpadkov
temelji na dejstvu, da je v obeh primerih veèina obveznosti zapadla prav ob koncu leta
2002. Gre za temeljna predpisa, ki urejata sistem ravnanja z odpadki. Prvi doloèa upravni
okvir za akterje ravnanja z odpadki: imetnike, povzroèitelje, prevzemnike, prevoznike,
predelovalce in odstranjevalce odpadkov. Vzpostavlja obveznost vodenja evidenc in
poroèanja o kolièinah prevzetih, predelanih in odstranjenih odpadkih. Pravilnik o odlaganju
odpadkov doloèa obveznosti na podroèju nadzorovanega odlaganja, vzpostavlja standarde
za urejanje odlagaliè in doloèa stopenjsko zmanjevanje odlaganja biorazgradljivih
odpadkov.
Kako uspena je nacionalna politika ravnanja z odpadki, je mono ugotoviti le s primerjavo
dejanskega stanja s cilji iz stratekih dokumentov. Dejansko stanje pa je mono doloèiti
Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek

7

le s pomoèjo podatkov o kolièinah nastalih, predelanih in odloenih odpadkov. Vendar se
je sistem poroèanja razliènih akterjev ravnanja z odpadki zaèel vzpostavljati ele leta
1999. Kolikor toliko uporabne podatke smo dobili na razpolago ele v aprilu 2002 za leto
2000. V prihodnjih dveh letih bo potrebno zagotoviti e pregled izvajanja odredbe o
ravnanju z loèeno zbranimi frakcijami in pravilnika o ravnanju z odpadno embalao, ki
bistveno posegata v oblikovanje nacionalnega sistema gospodarjenja z odpadki. Veèina
obveznosti iz teh dveh predpisov zapade v letu 2003 in 2004.
V procesu priprave poroèila smo naleteli na nekatere metodoloke teave. Zastavilo se
nam je vpraanje, kako »meriti« uspenost posameznih izvedenih ukrepov. Ker je izgradnja
sistema ravnanja z odpadki v Sloveniji ele na zaèetku, bi bilo zelo primerno opraviti
temeljito raziskavo o metodah ugotavljanja uspenosti in uèinkovitosti razliènih ukrepov.
V vsakem primeru lahko zatrdimo, da je bila najveèja spodbuda za oblikovanje
zakonodajnih in drugih mehanizmov ravnanja z odpadki dana z odloèitvijo za èlanstvo v
Evropski uniji. Podpis evropskega sporazuma je neposredno zavezal politiène odloèevalce
in nosilce izvrne oblasti k prevzemanju evropskega pravnega reda tudi na podroèju
odpadkov.
V prvem delu predstavljamo rezultate analize izvajanja in uveljavljanja dveh predpisov s
podroèja ravnanja z odpadki: pravilnika o ravnanju z odpadki (PRO) iz leta 1998 in
pravilnika o odlaganju odpadkov (POO) iz leta 2000. V drugem delu predstavljamo rezultate
analize izvajanja ukrepov in doseganja ciljev iz Stratekih usmeritev za ravnanje z odpadki
v Republiki Sloveniji (SURO) iz leta 1996 ter Nacionalnega programa varstva okolja
(NPVO) iz leta 1999. Pri analizi izvajanja teh dveh dokumentov smo se omejili na ukrepe
in cilje na podroèju komunalnih odpadkov. V tretjem delu pa objavljamo spisek priporoèil
vladi in ministrstvu za okolje in prostor, katere smo oblikovali na podlagi izsledkov pregleda
izvajanja zakonodaje in ocene doseganja stratekih ciljev.
To poroèilo je povzetek daljega poroèila, dostopnega v slovenèini pod naslovom
Odpadki: izziv ali problem? Poroèilo o izvajanju zakonodaje in doseganju stratekih ciljev.
Zahvaljujemo se Delegaciji Evropske komisije v Ljubljani, da nam je s pomoèjo finanènih
sredstev iz Programa Phare Access omogoèila pripravo tega poroèila. Zahvala gre tudi
nizozemskemu in naemu ministrstvu za okolje, ki sta sofinancirala celoten projekt.
Nenazadnje so omogoèili nastanek prve neodvisne presoje izvajanja okoljske zakonodaje
v Sloveniji, opravljene s strani nevladne okoljevarstvene organizacije.
Albin Keuc
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1. Izvajanje odpadkovne
zakonodaje
Pravilnik o ravnanju z odpadki je vzpostavil upravni okvir ravnanja z odpadki v Sloveniji,
medtem ko je pravilnik o odlaganju odpadkov prviè vzpostavil standarde in obveznosti za
primerno odstranjevanje odpadkov. Preverjanje izvajanja obveznosti iz obeh pravilnikov
je pokazalo, da se izvajajo predvsem (1) ukrepi administrativno tehniène narave, kot so
izdajanje dovoljenj, vodenje evidenc ali obveznost poroèanja ter (2) ukrepi vzpostavljanja
osnovne infrastrukture na odlagalièih odpadkov, kot so tehtnice in opremljanje odlagaliè.
Predvsem izvajanje pravilnika o ravnanju z odpadki lahko ocenimo pozitivno. Ker je od
sprejetja pravilnika poteklo e veè kot tiri leta, bi ministrstvo za okolje in prostor lahko
pripravilo analizo dosedanjih izkuenj, ugotovilo ovire za izvajanje ukrepov in pripravilo
program njihovega odstranjevanja.
Pri izvajanju pravilnika o odlaganju odpadkov smo ugotovili, da teave nastopijo predvsem
pri finanèno zahtevnejih ukrepih (tehtanje odpadkov, vzpostavljanje obratovalnega
monitoringa). Zelo je problematièno dejstvo, da do danes noben upravljalec odlagalièa
ni uspel pridobiti dovoljenja za odstranjevanje odpadkov. Hkrati smo lahko ugotovili
intenzivirano dejavnost dravnega okoljskega inpektorata pri uveljavljanju obveznosti iz
obeh pravilnikov. To se najbolje vidi pri uveljavljanju obveznosti tehtanja.
V nadaljevanju predstavljamo povzetek rezultatov preverjanja izvajanja obeh pravilnikov.

1.1 Pravilnik o ravnanju z odpadki (1998)
Pravilnik o ravnanju z odpadki je v celoti prevzel zahteve evropske okvirne smernice o
odpadkih (75/442/EEC). Pravilnik je doloèil:
· obveznosti posameznih akterjev ravnanja z odpadki,
· klasifikacijski seznam vseh odpadkov,
· obveznost gospodarjenja z odpadki,
· prepoved meanja odpadkov,
· naèine ravnanja z odpadki in
· obveznosti poroèanja.

Marca leta 2002 je bilo v Sloveniji okoli 345 podjetij, ki imajo enega izmed dovoljenj za
ravnanje z odpadki (nekatera podjetja imajo veè razliènih dovoljenj, zaradi èesar je setevek
viji od dejanskega). 121 podjetij se ukvarja s posrednikimi posli z odpadki. 117 podjetij
se ukvarja s prevoznitvom razliènih vrst odpadkov. 77 podjetij ima dovoljenje za zbiranje
in prevzemanje odpadkov od njihovih imetnikov. 45 podjetij je pridobilo dovoljenje za
Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek
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predelavo odpadkov in 12 podjetij lahko odstranjuje odpadke. Vendar med njimi ni
osemintiridesetih upraviteljev odlagaliè, kar pomeni, da je na tem podroèju velik
implementacijski manko. 12 podjetij je dobilo dovoljenje za odstranjevanje lastnih
odpadkov. Podatki o imetnikih dovoljenj ali potrdil o vpisu v register se objavljajo letno.
Vsi ti akterji  razen posrednikov  morajo poroèati o kolièinah odpadkov Agenciji RS za
okolje (ARSO). Na podlagi tako zbranih poroèil ARSO pripravi letno poroèilo o nastalih,
prevzetih, predelanih in odstranjenih odpadkih, vendar so ta poroèila teko uporabna.
Podatki so namreè predstavljeni le v obliki tabel brez kakrnega koli spremnega
interpretativnega ali metodolokega dodatka.
Pravilnik o ravnanju z odpadki je doloèil obveznosti tudi za tisto industrijo, ki proizvede
veè kot 80 ton komunalnih odpadkov (ali 20 kg nevarnih odpadkov) na leto. Taknih
podjetij je okoli 1000. Tista podjetja, ki letno proizvedejo veè kot 150 ton komunalnih
odpadkov (ali 200 kg nevarnih odpadkov), so morala pripraviti posebne naèrte
gospodarjenja z odpadki v smeri njihovega zmanjevanja. Podatki o teh podjetjih na
alost javnosti niso dostopni.
V tabeli 1 si lahko ogledate trende pridobivanja dovoljenj in potrdil za posamezne vrste
ravnanja z odpadki. Podatki so za mesec marec tekoèega leta.
Tabela 1: Izvajanje obveznosti akterjev ravnanja z odpadki
Obveznost

Izvajanje

pridobitev potrdila za obstojeèe posrednike

73 (3/2000)
119 (3/2001)
121 (3/2002))

pridobitev potrdila za prevoznike, ki ne izvajajo predelave
ali odstranjevanja odpadkov

48 (3/2000)
80 (3/2001)
117 (3/2002)

poroèanje o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo leto

900  1000 povzroèiteljev

poroèanje o zbranih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo leto

Leto 2000: 34 poroèevalcev
Leto 2001: 53 poroèevalcev

poroèanje o izvedeni predelavi odpadkov za preteklo leto

Leto 2000: 2 poroèevalca
Leto 2001: 20 poroèevalcev

poroèanje o odstranjevanju odpadkov

Leto 2000: 1+KO
Leto 2001: 4+KO

pridobitev potrdila za obstojeèe zbiralce, ki ne izvajajo
predelave ali odstranjevanja zbranih odpadkov

34 (3/2000)
53 (3/2001)
77 (3/2002)

pridobitev dovoljenja za obstojeèe predelovalce ali odstranjevalce,
ki predelujejo ali odstranjujejo odpadke drugih imetnikov

2+1 (3/2000)
20+4 (3/2001)
45+12 (3/2002)
(do danes e ni bilo izdano
nobeno dovoljenje za odlaganje
odpadkov)

izdelava naèrtov gospodarjenja z odpadki za obstojeèe povzroèitelje odpadkov

900 podjetij poroèa, ARSO nima
podatkov o izdelanih naèrtih
gospodarjenja odpadkov.

pridobitev dovoljenja za obstojeèe predelovalce, ki predelujejo le svoje odpadke 12 (3/2002)
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V nadaljevanju je tabelarni pregled izvajanja predlaganih implementacijskih ukrepov s
strani Evropske komisije. Evropska komisija je leta 2001 namreè objavila poseben priroènik
o implementaciji okoljske zakonodaje v dravah kandidatkah kot pripomoèek.
Tabela 2: Izvajanje kljuènih implementacijskih ukrepov na podroèju ravnanja z odpadki v
Republiki Sloveniji
t. Ukrep

Implementacija v Sloveniji

1 Uprava, naèrtovanje in zagotavljanje infrastrukture
1.1 Doloèiti odgovorno upravno institucijo. Imela naj bi
naslednje odgovornosti:

Za podroèje odpadkov je odgovorno ministrstvo
za okolje in prostor.

· vzpostavitev seznama odpadkov v skladu z odloèitvijo
komisije 94/3/EC,

Seznam odpadkov je bil vzpostavljen in usklajen
s sprejemom pravilnika o ravnanju z odpadki.

· pripraviti nacionalni program ravnanja z odpadki,

Slovenija je sprejela Strateke usmeritve za
ravnanje z odpadki v letu 1996 in jih potrdila
z Nacionalnim programom varstva okolja iz
leta 1999.

· izdajanje dovoljenj za odstranjevanje in predelavo,

Agencija RS za okolje

· registriranje zbiralcev, prevoznikov in posrednikov,

Agencija RS za okolje

· zagotavljanje skladnosti in uveljavljanja zakonodaje o
prepovedanem odstranjevanju odpadkov in

Skladnost in uveljavljanje izvaja Inpektorat RS
za okolje in prostor.

· izvajati inpekcijo naprav za ravnanje z odpadki.

Inpekcijski nadzor izvaja Inpektorat RS za
okolje in prostor. V letu 2001 se je inpektorat
osredotoèil predvsem na izvajanje pravilnika o
odlaganju odpadkov.

2 Zakonodaja
2.1 Vzpostaviti celovito strategijo ravnanja z odpadki na
vladni ravni z upotevanjem naèel iz smernice o
odpadkih, doloèitvijo èasovnih rokov in jasno
doloèenimi odgovornostmi.

Strateke usmeritve iz leta 1996 sicer
upotevajo »evropska« naèela ravnanja
z odpadki, vendar so bile strateke usmeritve
v celoti popolnoma neoperativne.

2.2 Pripraviti pregled obstojeèih naprav za odstranjevanje
odpadkov in doloèiti potrebne dodatne zmogljivosti
za vzpostavitev potrebne mree objektov za ravnanje
z odpadki.

V letih 1994 in 1998 sta bila opravljena pregleda
vseh odlagaliè (komunalnih in industrijskih
odpadkov) v Sloveniji. SURO so predvidele
potrebne kapacitete za ravnanje z odpadki 
z uporabo t.i. »top-down« pristopa. V obeh
primerih so bili razpololjivi podatki nezadostni
za sprejemanje bistvenih odloèitev.
Zakonodaja ne zahteva vodenja evidence naprav
za ravnanje z odpadki. Z uvedbo sistema
dovoljenj za ravnanje z odpadki je Agencija RS za
okolje pridobila vpogled v zmogljivosti obstojeèih
naprav za ravnanje z odpadki, vendar podatki
niso dostopni.

2.3 Pripraviti operativni program ravnanja z odpadki
v katerem so doloèene:
· vrste, kolièine in viri odpadkov za predelavo
in odstranjevanje,
· splone tehniène zahteve,
· posebne zahteve za posamezne odpadke in
· primerne lokacije za odstranjevanje odpadkov.

Ministrstvo za okolje in prostor e ni pripravilo
operativnih programov za ravnanje z
nenevarnimi ali nevarnimi odpadki. Pripravljen
je bil le operativni program za ravnanje z
embalao in odpadno embalao.

2.4 Pripraviti odloèitev ali bodo povzroèitelji odpadkov,
ki zanje sami poskrbijo, oproèeni postopka
za pridobivanje dovoljenja za ravnanje z odpadki.

Pravilnik o ravnanju z odpadki je doloèil, da
morajo tudi tisti povzroèitelji, ki predelujejo ali
odstranjujejo lastne odpadke pridobiti posebno
dovoljenje.

Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek
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2.5 Identificirati podjetja za prevoz odpadkov za svoje
potrebe ali za potrebe drugih in pripraviti odloèitev
ali bo tudi za prevoz odpadkov potrebna posebna
avtorizacija.

Pravilnik o ravnanju z odpadki je doloèil, da
morajo tudi prevozniki odpadkov pridobiti
posebno potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov
odpadkov.

2.6 Pripraviti ukrepe za spodbujanje prepreèevanje in
zmanjevanje nastajanja odpadkov, predelovanje
odpadkov in njihovo uporabo kot energetskega vira.
Le-to lahko vkljuèuje naslednje spodbujevalne
ukrepe za:
· razvoj èistih tehnologij za varèevanje z naravnimi viri,
· tehnièni razvoj in trenje proizvodov, oblikovanih tako,
da imajo èim manji nevarnostni potencial,
· spodbujanje razvoja tehnik za varno odstranjevanje
nevarnih snovi v odpadkih, namenjenih predelavi,
· predelovanje odpadkov in
· uporabo odpadkov kot energetskega vira.

Na podroèju spodbujanja zmanjevanja in
prepreèevanja nastajanja odpadkov je
ministrstvo za okolje in prostor v zadnjih letih
iniciativo preteno prepuèalo gospodarstvu.
Slovenija e vedno nima centra za èisto
proizvodnjo (èeprav je bil v letu 2001 izveden
projekt èiste proizvodnje v obliki delavnic za
podjetja). S stalièa trajnostnega razvoja je
seiganje odpadkov najmanj zaelena razlièica 
na tem podroèju je ministrstvo za okolje in
prostor storilo e najveè, saj je aktivno podprlo
vse pobude za izgradnjo seigalnice v Sloveniji.

2.7 Zbirati podatke o vrstah in kolièinah odpadkov ter
o napravah za ravnanje z odpadki.

Pravilnik o ravnanju z odpadki je doloèil
obveznost poroèanja povzroèiteljev, zbiralcev,
predelovalcev in odstranjevalcev odpadkov.
Agencija RS za okolje je do leta 2002 objavila
dve poroèili o odpadkih. Vendar je vrednost teh
poroèil, ki niso opremljena z nikakrnimi
dodatnimi informacijami (objavljene so zgolj
kolièine po posamiènih vrstah odpadkov)
neznatna.

2.8 Vodenje evidence o podjetjih, ki predelujejo
ali odstranjujejo le svoje odpadke.

Agencija RS za okolje vodi evidenco
povzroèiteljev odpadkov, ki predelujejo le svoje
odpadke.

2.9 Pripraviti oceno finanènih zahtev izvajanja smernice,
predvsem strokov priprave in vzpostavitve primerne
mree naprav za ravnanje z odpadki.

Ocena finanènih zahtev za izvajanje direktive je
bila opravljena v procesu priprave nacionalnega
programa varstva okolja in v sklopu evropskega
projekta ocene strokov in koristi priblievanja
drav kandidatk.

2.10Doloèiti vloge javnega in zasebnega sektorja.
2.11 Vpeljati sistem »polne cene« za zagotovitev izvajanja
naèela onesnaevalec plaèa (PPP).

V letih 2000 in 2001 so obèine, edine odgovorne
za ravnanje z odpadki na lokalni ravni, v veèini
prele na obraèunavanje ravnanja z odpadki
(predvsem odvoz/prevzemanje odpadkov) po
volumnu/prostornini. V nobeni obèini se niso
odloèila za obraèunavanje po kilogramih nastalih
odpadkov. Ministrstvo za okolje in prostor je
pripravilo odlok o oblikovanju cene storitev
ravnanja z odpadki in navodilo obèinam. Vlada je
z zaèetkom leta 2001 sprostila cene komunalnih
storitev, èeprav si je pridrala pravico, da daje
soglasje k predlogom povianja cen teh storitev
v obèinah. Z letom 2002 je bila uvedena taksa na
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov.

2.12Pripraviti primerno ekonomsko orodje za spodbujanje
izvajanja programa.

S prvim januarjem 2002 je prièela veljati uredbo o
taksi na obremenjevanje z odpadki. Takso
plaèujejo lastniki odlagaliè, glede na kolièino
biorazgradljivih odpadkov, ki se odlagajo na
odlagalièu. Tako zbrana sredstva naj bi
prispevala k izgradnji celovitega sistema naprav
za ravnanje z odpadki.

12

Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek

2.13Zagotoviti dostopnost primernega omreja naprav
za odstranjevanje odpadkov.

Glej toèko 2.12

3 Zakonodaja in spremljanje
3.1 Vzpostaviti ukrepe za zagotavljanje ustreznosti z
· zahtevami za predelavo ali odstranjevanje odpadkov
brez ogroanja zdravja ljudi in ogroanja okolja in
· prepovedjo zapuèanja, odmetavanja in
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Vse naprave za ravnanje z odpadki morajo biti v
skladu z zahtevami predpisov o emisijah snovi v
zrak, vodo ali tla, ki doloèajo mejne emisijske
vrednosti. Pravilnik o ravnanju z odpadki
prepoveduje nenadzorovano odstranjevanje
odpadkov. Takno prepoved vsebujejo tudi
obèinski odloki o ravnanju z odpadki. Pravilnik o
odlaganju odpadkov prepoveduje odlaganja
neobdelanih odpadkov. Ta prepoved ni
operacionalizirana, saj ni natanèno doloèeno, kaj
dejansko pomeni »obdelan« odpadek.

3.2 Vzpostaviti ukrepe, da imetniki odpadkov
· oddajajo odpadke javnim ali zasebnim zbiralcem,
predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov, ki
predelujejo ali odstranjujejo odpadke skladno
s postopki iz dodatka IIA ali B smernice,
· predelujejo ali odstranjujejo odpadke sami v skladu
s smernico.
3.3 Vzpostaviti sistem avtorizacije in dovoljenj za
ravnanje z odpadki z natanènim doloèanjem tipov
in kolièin odpadkov, tehniènih zahtev, previdnostnih
in varnostnih ukrepov, metode obdelave. Sistem
avtorizacije in dovoljenj mora vsebovati tudi zahteve
o vodenju evidenc in poroèanju, vkljuèno s postopki
za registriranje izvzetih naprav.

Sistem je vzpostavljen. Za pridobitev dovoljenja
za ravnanje z odpadki mora vlagatelj priloiti vsa
potrebna dokazila. Vsi zavezanci morajo voditi
evidence o svojem ravnanju z odpadki.
Slovenski pravni red ne omogoèa izjem.

3.4 Vzpostaviti in izvesti sisteme in postopke za
registriranje prevoznikov in posrednikov odpadkov.

Prevozniki in posredniki morajo pridobiti potrdilo
o vpisu v evidenco prevoznikov ali posrednikov
odpadkov.

3.5 Vzpostaviti in izvesti sistem za nadzor naprav
za ravnanje z odpadki.

Nadzor nad napravami ravnanja z odpadki je v
rokah inpektorata RS za ravnanje z odpadki.

3.6 Sprejeti pravila za vrste in kolièine odpadkov izvzetih
dejavnosti  ob upotevanju zahtev za varno predelavo
in odstranjevanje odpadkov (4. èlen).

Glej 2.4 in 2.5

3.7 Vzpostavitev evidence vseh podjetij, ki ravnajo
z odpadki in so izvzete iz sistema dovoljenj.

Agencija RS za okolje redno objavlja evidence
vseh podjetij v Uradnem listu in na svoji domaèi
strani.

3.8 Zagotoviti usposabljanje za upravne organe in inpektorje. Poteka interno usposabljanje v obliki seminarjev.
V letu 1999 in 2000 je v sklopu dejavnosti
Izobraevalnega sredièa Mikloiè potekalo veè
seminarjev na temo novih predpisov na podroèju
ravnanja z odpadki. IRSOP izvaja interno
usposabljanje za svoje inpektorje.
4 Poroèanje
4.1 Vzpostaviti sistem poroèanja in evidenc za zbiranje
zahtevanih podatkov (glej 4.2).

Sistem poroèanja in vodenja evidenc je
vzpostavljen. Agencija RS za okolje je postavila
posebno bazo podatkov v katero se vnaajo vsi
podatki, pridobljeni po uradni dolnosti in podatki
o dovoljenjih za ravnanje z odpadki.

4.2 Obvestiti Evropsko komisijo o
· pravilih za iz sistema dovoljenj izvzete
naprave za ravnanje z odpadki.

Ta ukrep bo stopil v veljavo z dnem vstopa
Republike Slovenije v polnopravno èlanstvo v
EU.
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4.3
·
·
·

Poroèati Evropski komisiji o
ukrepih za izvajanje odpadkovne hierarhije
nacionalnem operativnem programu ravnanja z odpadki
ukrepih za prepreèevanje gibanja odpadkov v neskladju
z operativnim programom
· ukrepih za izvajanje smernice
· imenu, naslovu, vrsti in kolièinah odpadkov
obravnavanih v posameznem obratu za odstranjevanje
nevarnih odpadkov.

Glej 4.2

4.4 Javnosti omogoèiti dostop do poroèila.

Glej 4.2

5 Tehnièna usposobljenost
5.1 Zagotoviti tehnièna navodila o èistih tehnologijah.

Ministrstvo za okolje in prostor ni pripravilo
tovrstnih navodil.

5.2 Zagotoviti tehnièna navodila o monostih za
zmanjevanje, ponovno uporabo, predelavo
in reciklao odpadkov.

Ministrstvo za okolje in prostor ni pripravilo
tovrstnih navodil.

5.3 Zagotoviti tehnièna navodila o metodah predelave,
obdelave in odstranjevanja odpadkov v skladu
z BATNEEC.*

Agencija RS za okolje je med letoma 1999 in 2002
objavila tehnièna pojasnila k postopkom
predelave in odstranjevanja odpadkov (dostopna
tudi na domaèi strani ARSO) in pojasnila za
razvrèanje odpadkov po klasifikacijskem
seznamu odpadkov.

5.4 Zagotoviti tehnièna navodila o postopkih za pridobivanje
dovoljenj za ravnanje z odpadki.

Ministrstvo za okolje in prostor ni pripravilo
tovrstnih navodil.

6 Komuniciranje in sodelovanje
6.1 Odgovorno ministrstvo se mora posvetovati
z deleniki pred uvajanjem novih predpisov.

Ministrstvo za okolje in prostor predloge novih
predpisov predstavlja razliènim delenikom.
Veèina predpisov je bila v delovni razlièici na
razpolago javnosti z monostjo komentiranja.
Vendar obstojeèi sistem ne zagotavlja
transparentnosti sodelovanja razliènih delenikov
in upotevanja njihovih mnenja ali predlogov.

6.2 Oblikovati in izvajati komunikacijski program za
spodbujanje povzroèiteljev odpadkov za
minimizacijo odpadkov in izrabo procesov vije
na odpadkovni hierarhiji.

Zaradi teav z zagotavljanjem lokacij se
ministrstvo za okolje in prostor osredotoèa na
oblikovanje komunikacijskih prijemov za
obveèanje lokalnih odloèevalcev. Programa za
spodbujanje minimizacije odpadkov ministrstvo
ni pripravilo.

* Best Available Technique Not Entailing Excessive Costs

1.2 Pravilnik o odlaganju odpadkov (2000)
Pravilnik je doloèil celo vrsto obveznosti za upravitelje odlagaliè. Upravitelji so imeli na
voljo natanèno doloèene roke, do katerih so morali izvesti katerega od ukrepov. Zaradi
veèje preglednosti smo pripravili naslednjo tabelo, v kateri so objavljeni rezultati preverjanja
izvajanja teh obveznosti. Uspenost izvajanja smo podali v odstotkih. V Sloveniji imamo
namreè 50 aktivnih odlagaliè komunalnih in njim podobnih odpadkov, ki po pravilniku
veljajo za nenevarne. Veèina odlagaliè je e zmeraj brez veljavnih obratovalnih ali celo
brez lokacijskih dovoljenj. Kot smo e omenili zgoraj, do danes nobeno odlagalièe e ni
pridobilo dovoljenja za odstranjevanje odpadkov.
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Tabela 3: Obveznosti iz pravilnika o odlaganju odpadkov
Obveznost

Rok

Izvajanje

1. Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagalièih odpadkov

5. 2. 2000

93%
pokritost

2. Razvrstitev odlagalièa v eno od kategorizacij

5. 2. 2000

100 %

3. Namestiti tablo pri vhodu na odlagalièe

1. 7. 2000

100%

4. Zagotoviti pregled spremne dokumentacije in vizuelni pregled odpadkov

1. 7. 2000

100%

5. Tehtanje odpadkov

1. 7. 2000

82%

Na vhodu odlagalièa

54%

Izven odlagalièa

46%

Tehtanje na vozilih

0%

6. Doloèiti odgovorno osebo in njenega namestnika

31. 12. 2000

Namestnik odgovorne osebe

98%
86%

7. Pripraviti poslovnik odlagalièa

31. 12. 2000

8. Zagotoviti oceno odpadkov  kjer je to potrebno
9. Zagotoviti obratovalni dnevnik za nevarne in nenevarne odpadke

86%

1. 1. 2001

N/A

31. 12. 2001

88%

10. Program in izvajanje obratovalnega monitoringa

31. 12. 2001

50%

11. Zaèitna ograja

31. 12. 2001

80%

12. Prostor za pranje vozil

31. 12. 2001

34%

13. Parkirne in obraèalne povrine

31. 12. 2001

90%

14. Prepreèevanje praenja

31. 12. 2001

34%

15. Zaèasno skladièe za zavrnjene odpadke

31. 12. 2001

43%

16. Redne preglede telesa odlagalièa

31. 12. 2001

66%

1. 1. 2002

N/A

PRO

0%

17. Dovoljeno odlaganje le obdelanih odpadkov
18. Dovoljenje za odlaganje odpadkov

Èetudi so imeli upravitelji odlagaliè veè kot leto in pol èasa, da na odlagalièih zagotovijo
tehtanje prevzetih odpadkov, je bilo tehtanje zagotovljeno le na desetih odlagalièih od
tedaj 53-tih aktivnih. Na petnajstih odlagalièih so tehtanje zagotovili ele v letu 2001,
medtem ko je bila skoraj tretjina odlagaliè v zaèetku leta 2002 e zmeraj brez tehtanja
odpadkov.
Èe DA, kdaj ste prièeli z rednim tehtanjem odpadkov, prevzetih
za odloitev?
35
30

%

25
20
15
10
5
0

%

Do junija 2000

Od julija do
dec. 2000

2001

januar-febr.
2002

v teku

20,52

20,51

30,77

20,51

7,69
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Pravilnik o odlaganju odpadkov je med drugim doloèil tudi prepoved odlaganja neobdelanih
odpadkov. Koncept obdelave odpadkov se nanaa le na zmanjanje prostornine ali
nevarnih lastnosti za odlaganje pripravljenih odpadkov s pomoèjo fizikalnih, kemiènih,
termiènih ali biolokih postopkov. Na veliki veèini odlagaliè »obdelujejo« odpadke s
fizikalnimi postopki (stiskanje odloenih odpadkov s kompaktorjem ali buldoerjem) ali z
biolokimi (izloèanje zelenega odreza).
Pravilnik posveèa posebno pozornost biorazgradljivim odpadkov in povzema evropske
cilje za postopno zmanjanje njihovega odlaganja. Biorazgradljivi odpadki so papir, les,
lepenka, zeleni odrez in drugi organski odpadki. Vendar minimalni standard za loèeno
zbiranje odpadkov ne predvideva izloèanja biolokih odpadkov na izvor, kar ima lahko
izredno negativen vpliv na razvoj tistega dela komunalnega gospodarstva, ki bi se elel
intenzivno ukvarjati s snovno predelavo in reciklao odpadkov.
V nadaljevanju smo pripravili tabelarni pregled izvajanja predlaganih implementacijskih
ukrepov s strani Evropske komisije.
Tabela 4: Izvajanje kljuènih implementacijskih ukrepov na podroèju odlaganja odpadkov
v Republiki Sloveniji
t. Ukrep

Implementacija v Sloveniji

1 Uprava, naèrtovanje in zagotavljanje infrastrukture
1.1 Doloèiti upravno institucijo, odgovorno za nadzorovanje
odlaganja odpadkov na odlagalièih. Ta institucija mora
biti odgovorna za izdajanje dovoljenj za odlaganje
odpadkov, izvajanje nadzora in spremljanja obratovanja,
odloèanje o zaprtju odlagalièa ter nadzorovanju
odlagalièa po zaprtju.

Upravna institucija, odgovorna za podroèje
odlaganja odpadkov je Agencija RS za okolje.
Institucija, odgovorna za izvajanje nadzora nad
izvajanjem ukrepov iz pravilnika o odlaganju
odpadkov, je Inpektorat RS za okolje in prostor.
Inpektorat je v prvi polovici letu 2001 izvedel
98 neposrednih inpektorskih pregledov na
aktivnih odlagalièih komunalnih in industrijskih
odpadkov (monodeponijah) in izdal okoli 50
ureditvenih odloèb. Do novembra 2001 je bilo
opravljenih e vsaj 20 inpektorskih pregledov.
Izdanih je bilo e dodatnih 10 odloèb. Vsi ti
pregledi so bili opravljeni v sklopu dejavnosti
inpektorata za spremljanje izvajanja pravilnika o
odlaganju odpadkov. V letu 2002 IRSOP naèrtuje
2600 inpekcijskih pregledov na podroèju
odpadkovne zakonodaje.

1.2 Pripraviti nacionalno strategijo za zmanjanje odloenih
kolièin biorazgradljivih odpadkov in to strategijo vkljuèiti
v nacionalno strategijo ravnanja z odpadki.

Republika Slovenija e ni pripravila nacionalne
strategije za zmanjevanje kolièin biorazgradljivih
odpadkov (bioloki odpadki, papir, karton,
lepenka, les ...) na odlagalièih odpadkov. Glede
na pravilnik o odlaganju odpadkov bo ta tematika
vkljuèena v operativni program ravnanja z
odpadki.

1.3 Nadgraditi nacionalno strategijo ravnanja z odpadki
z zahtevami direktive.

Glej 1.2
Ker operativnega programa ravnanja z odpadki e
ni, ocena izvajanja ni bila mona.

1.4 Vzpostaviti postopke za identifikacijo in klasifikacijo
odlagaliè, za katere velja direktiva.

Pravilnik o odlaganju odpadkov v celoti
vzpostavlja zahtevane postopke. Veèina
odlagaliè komunalnih odpadkov v Republiki
Sloveniji je bila razvrèena v skladu s 4. èlenom
pravilnika.
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1.5 Zagotoviti potrebno infrastrukturo, identificirano v
nacionalni strategiji.

Glej 1.2
Ker operativnega programa ravnanja z odpadki e
ni, ocena izvajanja ni bila mona.

2 Zakonodaja
2.1 Zagotoviti nujno tehnièno in strokovno usposobljenost
upravnih organov, odgovornih za izdajanje dovoljenj
po okvirni direktivi o odpadkih, za izvajanja tehniènih
zahtev za obratovanje odlagaliè.

N/A

2.2 Vzpostaviti sistem izdajanja dovoljenj, z doloèitvijo
pogojev in vsebine za izdajo dovoljenj za odlagalièa.
Vlagatelji zahtevka za izdajo dovoljenja morajo
zagotoviti zahtevane podatke.

Pravilnik o odlaganju odpadkov v celoti
vzpostavlja zahtevane postopke. Po pravilniku o
odlaganju odpadkov je dovoljenje za odlaganje
odpadkov dovoljenje za odstranjevanje odpadkov
po pravilniku o ravnanju z odpadki. Po podatkih
Agencije RS za okolje do danes (februar 2002) e
noben upravljalec odlagalièa ni pridobil
dovoljenja za odlaganje (odstranjevanje)
odpadkov.

2.3 Vzpostaviti sistem spremljanja, nadzorovanja in
uveljavljanja za zagotavljanje:
· zaprtja vseh odlagaliè, ki ne izpolnjujejo pogojev;
· izvajanja vseh odgovarjajoèih ukrepov za sprejem
odpadkov na odlagalièe.

Pravilnik o odlaganju odpadkov v celoti
vzpostavlja zahtevane postopke. Odlagalièa,
zaprta v letu 2001 (Tojnice v Vrhniki, Brstje na
Ptuju in odlagalièe v Radeèah), so pripravile
programe zaprtja odlagaliè in programe
spremljanja po zaprtju.

2.4 Vzpostaviti pravila in postopke za zapiranje odlagaliè
in nadzor po zaprtju ter, inter alia, doloèiti pogoje pod
katerimi lahko upravljalec odlagalièa zaène postopek
zapiranja, doloèa kdo je odgovoren za vzdrevanje,
spremljanje in nadzor odlagalièa po zaprtju ter rok
trajanja nadzorovanja odlagalièa po zaprtju.

Pravilnik o odlaganju odpadkov v celoti
vzpostavlja zahtevane postopke.

2.5 Zagotoviti usposobljenost inpektorjev na podroèju
tehniènih vidikov oblikovanja in upravljanja odlagaliè.

IRSOP na podlagi svojega programa izvaja
usposabljanja inpektorjev o posameznih
delovnih podroèjih.

3 Tehnièna usposobljenost
3.1 Vzpostaviti formalen kvalifikacijski sistem ugotavljanja
tehniène usposobljenosti upravljalcev odlagaliè.

Republika Slovenija tovrstnega sistema
kvalificiranja upravljalcev odlagaliè e ni
vzpostavila. Ni podatkov o pripravi tovrstnega
sistema.

3.2 Zagotoviti ukrepe za usposabljanje upravljalcev odlagaliè.

Izobraevanje in usposabljanja na temo odpadkov
in odlagaliè odpadkov poteka izven upravnih
struktur. Ministrstvo za okolje in prostor je
organiziralo le sreèanja, na katerih so bile
predstavljene zahteve novega pravilnika o
odlaganju odpadkov.

3.3 Razviti sistem za preverjanje in certificiranje
upravljalcev odlagaliè.

Republika Slovenija tovrstnega sistema
preverjanja in certificiranja upravljalcev odlagaliè
e ni vzpostavila. Ni podatkov o pripravi
tovrstnega sistema.

4 Finanèni vidiki
4.1 Doloèiti metodo, s katero se nazorno predstavi finanèna
varnost nalob ob upotevanju razpololjivih finanènih
instrumentov.

Ministrstvo za okolje in prostor e ni doloèilo
tovrstne metode. Zagotavljanje finanène varnosti
nalobe v odlagalièe je urejeno v drugih delih
slovenske zakonodaje. Ni podatkov o tem, ali se
tovrstna metoda pripravlja.

Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek
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4.2 Pripraviti navodilo o interpretiranju finanènih razsenosti
vloge za izdajo dovoljenja za odlaganje odpadkov.

Ministrstvo za okolje in prostor e ni pripravilo
navodila o interpretiranju finanènih razsenosti
vloge za izdajo dovoljenja za odlaganje odpadkov.
Je pa ministrstvo v preteklem obdobju pripravilo
celo vrsto navodil za oblikovanje cene
komunalnih storitev. Soglasje k cenam tovrstnih
storitev izdaja vlada RS.

4.3 Razviti in izvesti sistem za zagotavljanje taknih cen
odlaganja odpadkov, v katerih so upotevani celotni
stroki izgradnje in obratovanja odlagalièa.

Ministrstvo za okolje in prostor e ni razvilo
sistema za zagotavljanje cene. Je pa
v preteklem obdobju pripravilo vrsto navodil
za oblikovanje cene komunalnih storitev.

5 Poroèanje
5.1 Vzpostaviti sistem poroèanja in vodenja evidenc za
zagotavljanje zahtevanih podatkov (glej spodaj).

Pravilnik o odlaganju odpadkov v celoti doloèa
obveznost poroèanja Agenciji RS za okolje.
Pravilnik o ravnanju z odpadki doloèa sistem
vodenja evidenc in obvezne uporabe evidenènih
listov za posamezne vrste odpadkov in
posamezne naèine ravnanja z njimi. Agencija RS
je vzpostavila digitaliziran sistem (elektronsko
bazo podatkov), v katerem so vsebovani podatki
iz vseh poroèil, katere zavezanci s podroèja
odpadkov letno posredujejo Agenciji. Ta baza
podatkov ni dostopna javnosti.

5.2 Omogoèiti dostop do razpololjivih podatkov
nacionalnemu statistiènemu uradu in evropskim
statistiènim institucijam o:
· kolièinah in vrstah odpadkov na odlagalièih,
· deleu biorazgradljivih odpadkov in
· posamiènih podatkih iz dovoljenj.

Dostop je omogoèen na podlagi Zakona o javni
upravi in zakona o statistiki ter ob upotevanju
sporazuma s èlanicami Evropske zveze.

5.3 Poroèati komisiji o:
· spisku izloèenih otokov in izoliranih naselij,
· strategiji za zmanjevanje kolièin biorazgradljivih
odpadkov na odlagalièih in
· o prenosu in izvajanju direktive.

Ta ukrep bo stopil v veljavo z dnem vstopa
Republike Slovenije v polnopravno èlanstvo v EU.
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2. Strategije ravnanja z
odpadki v Sloveniji
Strateke usmeritve za ravnanje z odpadki (SURO) je vlada Republike Slovenije sprejela
avgusta leta 1996. SURO so bile pripravljene z upotevanjem evropske strategije ravnanja
z odpadki iz leta 1989 in petega okoljskega akcijskega programa iz leta 1993. Èeprav so
bila na prvi pogled prevzeta osnovna naèela iz obeh evropskih programov, so se SURO
od njiju bistveno razlikovale na ravni operativnih ukrepov in pri doloèitvi prioritet.
Glavni cilj SURO na podroèju komunalnih odpadkov je bil 40% zmanjanje kolièin
odloenih odpadkov do leta 2000. Tega cilja v Sloveniji nismo dosegli. e veè, od leta
1995 so se ocenjene kolièine odloenih odpadkov poveèale z 850.000 ton komunalnih
odpadkov v letu 1994 na 1.050.000 ton v letu 2000. Delno lahko to poveèanje pripiemo
zvianju stopnje zajetosti prebivalstva v sistem zbiranja odpadkov. Stopnja pokritosti je v
letu 2001 po nai oceni dosegla 93% prebivalstva.
Kolièine odloenih odpadkov v Sloveniji
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1.000.000
ton
500.000
0
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SURO so predvidevale, da naj bi do leta 2000 dosegli zmanjanje odloenih kolièin
odpadkov za 40% predvsem zaradi:
· loèenega zajema biolokih in zelenih odpadkov in njihove predelava
(zmanjanje celotne kolièine trdnih odpadkov iz naselij in njim podobnih
iz gospodarstva in obrti za 10 do 15%),
· loèenega zajema odpadnega papirja in njegove snovne izrabe v
obstojeèih predelovalnih zmogljivostih (zmanjanje celotne kolièine
trdnih odpadkov iz naselij in njim podobnih iz gospodarstva in obrti za 5
do 7%),
· loèenega zajema odpadnega stekla in njegove snovne izrabe
(zmanjanje celotne kolièine trdnih odpadkov iz naselij in njim podobnih
iz gospodarstva in obrti za 3 do 5%).
Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek
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· poveèane uporabe vraèljive steklene embalae,
· loèenega zajema plastiène embalae, zlasti za pijaèe in
· loèenega zajema, prehodnega skladièenja in v zaèetni stopnji vsaj
delne demontae kosovnih odpadkov in odpadnih avtomobilov.

K zmanjanju odloenih kolièin odpadkov iz naselij naj bi najveè prispevala izgradnja
ene seigalnice odpadkov do leta 2000. SURO so tako napovedovale, da bomo do leta
2000 dosegli naslednje rezultate:
Opis

1995

2000

2010

1. predelava in snovna izraba biomase

6%

12 %

16 %

2. predelava in snovna izraba sekundarnih surovin

6 %2

12 %

18 %

3. Oskrba odpadkov s problematiènimi in nevarnimi sestavinami

1%

1%

4. termièna obdelava z izrabo energetske vrednosti

23 %

43 %

5. neposredno odlaganje na odlagalièe

88 %

51 %

22 %

6. celokupne odloene kolièine na odlagalièe

90 %

64 %

43 %

SURO so bile e v samem nastavku izredno konzervativne pri doloèanju ciljev. Predelavo
in snovno izrabo biomase ter sekundarnih surovin naj bi do leta 2000 podvojili, to je z
12% na 24%. Z izgradnjo seigalnice do leta 2000 naj bi dosegli e dodatno zmanjanje
kolièin odloenih odpadkov za 23% in z izloèanjem nevarnih odpadkov za 1%. Skupaj
torej za 45%.

2.1 Zakaj cilja nismo dosegli?
SURO niso bile potrjene v Dravnem zboru RS. Le-ta jih je preloil do trenutka sprejetja
in potrditve NPVO. Po zatrjevanju ministrstva za okolje in prostor naj bi bil NPVO pripravljen
do konca leta 1997. Dejansko je bil v DZ RS sprejet ele konec leta 1999.
SURO so predvidevale, da bosta vlada in ministrstvo za okolje in prostor (MOP) e v
naslednjem letu (1997) sprejeli celo vrsto predpisov s podroèja ravnanja z odpadki, ki so
v predalih èakali na sprejem e od leta 1995. Vendar tega legislativnega ukrepa ne vlada
ne ministrstvo za okolje in prostor nista izvedla. Tako je odpadkovna politika ostala brez
podlage, ki bi akterje ravnanja z odpadki zavezovala k izvajanju ukrepov.
Ker je ravnanje z odpadki skoraj v celoti obveznost lokalnih skupnosti (obèin) in s tem
posredno komunalnih podjetij, tako vlada kot ministrstvo za okolje in prostor nista imeli v
rokah mehanizmov za uveljavljanje ukrepov na tisti ravni, ki dejansko ravna z odpadki.
Pravilnik o ravnanju z odpadki je bil sprejet ele decembra leta 1998, pravilnik o odlaganju
odpadkov pa januarja 2000. ele s tema dvema pravilnikoma smo v Sloveniji dobili
ustrezno (a zgolj okvirno) podlago za izvajanje ukrepov iz SURO.
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2.2 Izvajanje predvidenih ukrepov
SURO so predvidele ukrepe na naslednjih podroèjih:
1. Informacijski sistem
2. Razvojni programi, plani, koncepti
3. Predpisi
4. Stiki z javnostjo
5. Zbirni sistemi
6. Predelava in obdelava odpadkov iz naselij
7. Odlagalièa
8. Koncepti, programi, izvajanje v proizvodnem sektorju
9. Raziskave - razvoj

Strateke usmeritve so vsebovale spisek nalog oziroma kratkoroèni program za uresnièitev
koncepta ravnanja z odpadki za obdobje 19961997. Predvidena je bila »vzpostavitev in
vzdrevanje informacijskega sistema za odpadke ter objekte in naprave za obdelavo in
konèno oskrbo odpadkov«. A kako postaviti informacijski sistem v roku enega leta, èe
nimamo pravno zavezujoèega akta, ki bi predpisoval obveznost poroèanja s strani razliènih
akterjev ravnanja z odpadki. In kako operacionalizirati ukrepe, èe zanje niso predvidena
proraèunska sredstva?
Operativni program je predvidel sprejem cele vrste predpisov, za kar do tedaj ni bilo
politiène volje. ele s podpisom Evropskega sporazuma je vlada samo sebe prisilila k
dejavnejemu pripravljanju in sprejemanju odpadkovne zakonodaje.
Ob tem lahko opazimo zanimiv fenomen. V èasu pred prièetkom procesa vkljuèevanja v
Evropsko unijo so si politièni odloèevalci na veliko prizadevali za sprejem SURO, hkrati
pa so izkazovali veliko nemoè in nejevoljnost pri pripravi in sprejemanju »e pripravljenih«
predpisov. Danes imamo jedro odpadkovne zakonodaje sprejet, prièelo pa se je zatikati
pri zagotavljanju sistema naprav za ravnanje z odpadki. Dejstvo je, da so le redka
komunalna podjetja usposobljena za naèrtovanje in izvajanje zapletenih ukrepov.
Pripravljalci kratkoroènega programa so predvideli izdelavo gradiv za umestitev objektov
in naprav sistema ravnanja z odpadki v prostorski plan Republike Slovenije. Proces
priprav na novi dravni prostorski plan e zmeraj teèe. V juliju leta 2001 je bila zakljuèena
ele IV. faza priprave zasnove obmoèij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za
ravnanje z odpadki. Te zasnove najveèjo mono pozornost posveèajo »nujnosti« umestitve
seigalnice odpadkov in naprav za ravnanje z odpadki. e veè, ugotavljajo, da so »obèine
potrdile strateke usmeritve drave in kot najveèja problema izpostavile uvajanje loèenega
zbiranja odpadkov in divja odlagalièa. Dananje stanje v obèinah ocenjujejo kot anarhièno,
potrebno posredovanja drave kot povezovalke in koordinatorke. Obèine samokritièno
ocenjujejo, da se same teko dogovorijo za sodelovanje in da je drava premajhna za
veliko tevilo odlagaliè in centrov, ki bi lahko bili posledica samoorganizacije. Prièakovana
je pravna, strokovna, organizacijska in finanèna podpora drave.«
Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek
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Èetudi so SURO jasno zaznavale problem nasprotovanja javnosti umeèanju naprav za
ravnanje z odpadki (javna uprava in komunalne direkcije se v veèini primerov izgovarjajo
na t. i. NIMBY, ne na mojem dvorièu, èeprav je ta le posledica napaèno vodenih procesov
izgradnje zaupanja med komunalnimi podjetji, administracijo in javnostjo).
Ne glede na pomembnost vkljuèevanja javnosti, nujnost celovitega in trajnega obveèanja
o odpadkih, je ministrstvo v estih letih zmoglo pripraviti le eno medijsko kampanjo (z
naslovnim motom: Ne prelagaj bremena lastnih odpadkov na soseda) in konec leta
2001 poseben priroènik za ravnanje s komunalnimi odpadki, v katerem so objavljene
najosnovneje informacije o obveznostih lokalnih skupnosti. Tako od »priprave metodologij
razliènih informativnih gradiv, brour, plakatov; strokovnih podlag za vnos v uène programe
izobraevalnih« ali »organizacije okroglih miz« ni ostalo kaj dosti. Zelo malo sredstev je
bilo namenjenih za dejavnosti nevladnih organizacij na podroèju odpadkov.
SURO so predvidele pripravo in izdelavo razliènih tudij izvedljivosti, predinvesticijskih in
investicijskih programov po vrstah oz. skupinah odpadkov (npr. bela tehnika, elektronika,
akumulatorji, baterije; ostanki rastlinskih zaèitnih sredstev vkljuèno z onesnaeno
embalao). Osnovne analize so prile na vrsto ele s procesom priblievanja Evropski
uniji. Tako smo v letu 1999 dobili celo dve tudiji o stanju in ravnanju z odpadno embalao.
Pripravljena je bila tudija o vrstah in kolièinah odpadnih olj v dravi.7 Prilo je do izvedbe
razpisa in postavitve centra za razgradnjo avtomobilov. V letu 2001 je bil pripravljen celo
operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki  resda zgolj v obliki dokumenta,
naroèenega s strani ministrstva za okolje.
Èetudi so SURO predvidele pripravo programov za trenje nekaterih vrst odpadkov (steklo,
gume, plastika), do taknih tudij ni prilo.
Hkrati je ministrstvo za okolje in prostor finanèno in organizacijsko podpiralo priprave na
izgradnjo seigalnice v severovzhodni Sloveniji in na Gorenjskem. Le ta del SURO je bil
dejansko aktivno podprt e pred podpisom evropskega sporazuma.
Na podroèju zbirnih sistemov, predelave in obdelave odpadkov, odlagaliè in razvoja
panonih konceptov sta vlada in MOP dali poudarek predvsem na
1. »sanaciji in rekonstrukciji« odlagaliè,
2. nabavi opreme za predelavo in
3. nabavi opreme za loèeno zbiranje odpadkov,

kar se najbolje vidi iz pregleda sofinanciranih projektov na podroèju ravnanja z odpadki.
Tako sta ministrstvo za okolje in prostor s subvencijami in Ekoloko razvojni sklad RS s
krediti med letoma 1995 in 2001 podpirala razliène projekte za ravnanje z odpadki s
poudarkom na odlagalièih odpadkov.
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Tabela 5: Poraba sredstev po naèinu ravnanje z odpadki med letoma 19952001:
Namen sredstev

1995-2001

Odlagalièa

1.124.315.538,00 SIT

Naprave za predelavo odpadkov

535.384.382,00 SIT

Loèeno zbiranje odpadkov

99.930.394,00 SIT

Tehtnice

10.911.270,00 SIT

Skupaj

1.770.541.584,00 SIT

Na podroèju RR je MOP podprl izdelavo podlag za pripravo operativnega programa
ravnanja z gradbenimi odpadki (2001). V sklopu projektov, financiranih s strani Evropske
komisije, sta bili na podroèju odpadkov pripravljeni e: analiza zakonskega okvira ravnanja
z odpadki (1998) in program za razvoj programa za implementacijo SURO (s posebnim
ozirom na ravnanje z odpadnimi avtomobili (1999).
V tabeli 6 smo pripravili grafièni prikaz ocene izvajanja ukrepov, predvidenih v SURO.
Tabela 6: Ocena izvajanja predvidenih ukrepov iz SURO (1996)
Podroèja ukrepanja

Do leta 2000

Po letu 2000

1. Informacijski sistem

K

J

2. Predpisi

K

J

3. Razvojni programi, plani, koncepti

L

K

4. Stiki z javnostjo

L

L

5. Zbirni sistemi

L

K

6. Predelava in obdelava odpadkov iz naselij

L

L

7. Odlagalièa

L

K

8. Koncepti, programi, izvajanje v proizvodnem sektorju

L

L

9. Raziskave - razvoj

L

L

Ocene:
J Izvajanje v polnem teku

K
L

Bolje kot niè: nekaj se dogaja
Slabo

2.3 Nacionalni program varstva okolja (1999)
ele s sprejemom nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) je prilo do dejanske
potrditve SURO v dravnem zboru. »Strateke usmeritve Republike Slovenije za ravnanje
z odpadki, ki jih je vlada Republike Slovenije e sprejela, je najiri okvir reevanja
problematike ravnanja z odpadki, zato jih v tem dokumentu ne ponavljamo«, so ugotavljali
pripravljalci nacionalnega programa. »Predlagani cilji in ukrepi so na naèelni ravni sicer
skladni s stratekimi usmeritvami, na izvedbeni ravni pa NPVO samo vpenja konkretne
korake v iri okvir politike varstva okolja s ciljem doseganja medsebojno dopolnjujoèega
uèinka.«
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V obdobju med 1999 in do konca leta 2001 sta vlada in ministrstvo za okolje in prostor
predvsem izvajali prenaanje evropskega pravnega reda v slovenski pravni red. Veèina
dejavnosti se je osredotoèila na regionalno povezovanje posameznih lokalnih skupnosti
(obèin). NPVO je zahteval pripravo revizije stratekih usmeritev ter analizo »strategije
ravnanja z odpadki«. V letu 2001 je bila opravljena le delna analiza osnov (naèel, ciljev in
ukrepov) SURO v obliki internega dokumenta ministrstva za okolje in prostor.
V obdobju po letu 2000 je ministrstvo za okolje in prostor pripravilo razpis za pripravo
operativnih programov ravnanja z nevarnimi in komunalnimi odpadki. Ti dokumenti do
zaèetka leta 2002 e niso bili objavljeni. Nadaljujejo se priprave na izgradnjo seigalnice
odpadkov v Kidrièevem, èetudi se je lokalno prebivalstvo z veèinsko referendumsko
odloèitvijo temu zoperstavilo. Ob tem je potrebno poudariti, da je s sprejemom odredbe o
ravnanju z loèenimi frakcijami odpadkov in pravilnikom o ravnanju z odpadno embalao
bil vzpostavljen tudi manjkajoèi vsebinski del odpadkovne zakonodaje.
Tabela 7: Ocena izvajanja ukrepov iz NPVO (1999) (stanje v letu 2002)
Ukrepi

Rok izvedbe Ocena izvajanja
/

L

2. Analiza izvajanja Strategije ravnanja z odpadki

1999

K

3. Izdelava naèrtov za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
na ravni drave, lokalnih skupnosti in gospodarskih dejavnosti

2003

L

4. Sprejem osnovnega sistema predpisov na podroèju ravnanja z
odpadki v skladu z ureditvijo EU

1999

J

5. Kadrovska okrepitev za izvajanje programskih, upravnih in
inpekcijskih nalog na podroèju ravnanja z odpadki

1999

K

6. Vzpostavitev baze podatkov o:
a) izvoru, kolièini in naèinu ravnanja z odpadki,
b) objektih in napravah za ravnanje z odpadki,
c) izvajalcih dejavnosti s podroèja ravnanja z odpadki

2000

J

7. Vzpostavitev sistemov za zbiranje, sortiranje, pretovarjanje,
predobdelavo in predpripravo odpadkov

2010

K

8. Sanacija in rekonstrukcija sedanjih ter izgradnja novih odlagaliè
odpadkov

2015

K

9. Izgradnja objektov in naprav za toplotno obdelavo odpadkov

2010

K

10. Priprava in izvedba programov ravnanja z odpadki v industriji,
energetiki, kmetijstvu, gozdarstvu in gradbenitvu

2010

K

11. Preuèitev ekonomskih ukrepov za spodbujanje rasti snovne
in energetske uèinkovitosti drube (javni sektor in gospodarstvo)

1999

L

trajna naloga

L

1. Revizija SURO

12. Uveljavljanje specializiranih programov za minimaliziranje in
recikliranje odpadkov (broure, èlanki, TV-oddaje, plakati ipd.)
Ocene:
J Izvajanje v polnem teku

K
L
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3. Priporoèila
Priporoèila smo pripravili na podlagi presoje izvajanja odpadkovne zakonodaje in stratekih
dokumentov ravnanja z odpadki ter predloga priporoèil z ekspertne delavnice, organizirane
konec meseca aprila 2002. Priporoèila so razdeljena po vsebinskih sklopih.
Umanotera na podlagi rezultatov analize Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za okolje
in prostor priporoèa:
I. Le jasni strateki cilji in politièna podpora zagotavljajo uèinkovito izvajanje politike
ravnanja z odpadki  potrebujemo strategijo trajnostnega ravnanja z odpadki
Strateke usmeritve ravnanja z odpadki in nacionalni program varstva okolja sta temeljna
dokumenta politike ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji. Oba dokumenta temeljita
na »integralnem« in »linearnem« pristopu. Koncentrirata se na ukrepanje na strani
odstranjevanja odpadkov in ne na prepreèevanje ali zmanjevanje njihovega nastajanja.
Do leta 2002 edini cilj  40-odstotno zmanjanje kolièin odloenih komunalnih odpadkov
 ni bil doseen.
Priporoèilo A
Strateke usmeritve ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji iz leta 1996 so danes
zastarele. Cilji in ukrepi so bili e ob nastanku docela neambiciozni. Poudarek je na
seiganju in odlaganju odpadkov na vseh ravneh ravnanja z odpadki (institucionalnem,
tehnolokem in investicijskem). Zato je potrebno opraviti celovito oceno primernosti in
uporabnosti stratekih usmeritev. To je zahteval e nacionalni program varstva okolja.
Priporoèilo B
Slovenija potrebuje novo strategijo ravnanja z odpadki e zaradi tega, ker se je zakonodajni
okvir v celoti spremenil. Cilji bi morali biti v skladu z naèeli trajnostnega razvoja. Strategija
bi morala temeljiti na evropski hierarhiji ravnanja z odpadki:
· prepreèevanje in zmanjevanje nastajanja odpadkov,
· ponovna uporaba odpadkov,
· snovna predelava in reciklaa odpadkov.

Seiganje in odlaganje odpadkov sta najmanj zaeleni opciji ravnanja z odpadki. Zato je
potrebno vso pozornost posvetiti loèenemu zajemu posameznih vrst odpadkov s posebnim
poudarkom na izloèanju biorazgradljivih odpadkov. Strategijo je potrebno oblikovati s
sodelovanjem javnosti in vseh akterjev ravnanja z odpadki.
Priporoèilo C
Èetudi je nacionalni program varstva okolja predvidel poroèanje o izvajanju programa,
ministrstvu za okolje in prostor tega poroèila ni uspelo pripraviti. Spremljanje izvajanja
vsakega stratekega dokumenta je potrebno zaradi ugotavljanja napredovanja in ovir na
poti za doseganje ciljev. Tovrstnega poroèanja ni mogoèe nadomestiti s splonim poroèilom
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o stanju okolja na vsakih nekaj let. Zato je potrebno pripraviti metodologijo spremljanja
izvajanja in uspenosti posameznih ukrepov ne samo na podroèju odpadkov marveè
celotne okoljske politike.
Priporoèilo È
Zakon o varstvu okolja predvideva pripravo operativnih programov. Temu je sledil
nacionalni program varstva okolja, ki je predvidel izdelavo naèrtov za ravnanje s
posameznimi vrstami odpadkov na nacionalni in lokalni ravni. Do danes smo dobili zgolj
operativni program o odpadni embalai. V transparentnem postopku, odprtem za
sodelovanje javnosti je potrebno oblikovati vsaj operativna programa za ravnanje s
komunalnimi in nevarnimi odpadki.
Priporoèilo D
Republika Slovenija potrebuje nacionalni svet za odpadke kot posvetovalno telo in prostor
dogovarjanja o pripravi in izvajanju ukrepov aktivne politike ravnanja z odpadki. Nacionalni
svet za odpadke bi bil lahko ustanovljen kot posvetovalno telo ministra za okolje in prostor,
v katerem bi sodelovali vsi deleniki ravnanja z odpadki in predstavniki javnosti.
Priporoèilo E
Spodbuditi je potrebno pripravo regionalnih naèrtov ravnanja z odpadki v Republiki
Sloveniji. Z upotevanjem verjetnih rezultatov izvajanja pravilnika o odlaganju odpadkov
bo v Sloveniji prilo do zapiranja odlagaliè, ki ne bodo v skladu z zahtevami pravilnika.
Prièakovana posledica je preusmeritev toka odpadkov na manje tevilo odlagaliè in
podraitev storitve odlaganja odpadkov za posamiène zbiratelje odpadkov, s èimer bodo
spodbujena k loèenemu zbiranju odpadkov in vianju stopnje snovne izrabe odpadkov.
Priporoèilo F
Strateki in mnogi drugi politièni ali programski dokumenti ne razlikujejo jasne podrejenosti
seiganja (energetske izrabe) snovni predelavi odpadkov. Ker je seiganje najmanj
zaelena reitev, je potrebno jasno izpostaviti prednost snovne izrabe, predelave in
reciklae odpadkov kot naravnih virov. Seiganje je za Slovenijo nesprejemljivo tudi zaradi
ekonomije obsega odpadkovnega sektorja.
II. Potrebujemo institucionalno in programsko krepitev za prepreèevanje,
zmanjevanje in snovno predelavo odpadkov
Na institucionalni ravni v Sloveniji obstaja velik manko na bistvenem podroèju sistema
ravnanja z odpadki: na podroèju prepreèevanja nastajanja odpadkov, njihovega
zmanjevanja, snovne izrabe in predelave (reciklae) odpadkov. V zadnjih nekaj letih je
bil mnogo veèji poudarek na odstranjevanju nastalih odpadkov, predvsem seiganju in
odlaganju odpadkov.
Priporoèilo G
S procesom sprejemanja nove odpadkovne zakonodaje se je raziril sklop izvedbenih
nalog in ukrepov na vseh ravneh sistema ravnanja z odpadki, od ministrstva za okolje in
prostor do lokalnih skupnosti. Temu je potrebno prilagoditi in dopolniti obstojeèo
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institucionalno ureditev. Za uspeno izvajanje teh nalog je potrebno e dodatno okrepiti
Slubo za ravnanje z odpadki in javne slube varstva okolja v Uradu za okolje Ministrstva
za okolje in Urad za okolje pri Agenciji RS za okolje. Ta krepitev mora biti izvedena
predvsem na podroèjih v podporo prepreèevanja, minimizacije in snovne izrabe odpadkov,
ki so danes v povsem podrejenem poloaju.
Priporoèilo H
Urad za okolje Agencije RS za okolje danes na podroèju odpadkov funkcionira predvsem
kot upravni organ in manj kot strokovna institucija v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.
Potrebno je izvesti celovito analizo potreb komunalnega sektorja na podroèju odpadkov
in temu prilagoditi program dela Urada za okolje. Posebno pozornost je potrebno nameniti
predvsem strokovni podpori pri:
· uvajanju tehnolokih reitev za prepreèevanje in zmanjevanje
nastajanja odpadkov na ravni gospodarstva (èiste tehnologije),
· pripravi strokovnih podlag za uvajanje in izvajanje ukrepov za snovno
predelavo in izrabo odpadkov (reciklaa) in
· zmanjevanju in nadomeèanju uporabe nevarnih snovi v odpadkovnih
snovnih tokovih.

Priporoèilo I
Prepreèevanje in zmanjevanje odpadkov ter njihova snovna izraba in predelava
(reciklaa) so edine dolgoroène in trajnostne reitve ravnanja z odpadki. Zato je potrebno
pripraviti poseben nacionalni program za poveèanje snovne uèinkovitosti v Republiki
Sloveniji. V pripravo programa bi morali biti vkljuèeni vsi akterji na podroèju odpadkov,
sam proces pa izveden transparentno. Posebno pozornost je potrebno posvetiti:
· spodbujanju razvoja èistih tehnologij za varèevanje z naravnimi viri in
· preoblikovanju proizvodov v smeri ponovne uporabnosti, laje snovne
izrabe, razgradnje ali predelave.

III. Poroèanje o odpadkih je bistveni element informiranja javnosti in spodbujanja
spreminjanja proizvodnih vzorcev
Kakovostne odloèitve so mone samo na podlagi kakovostnih nizov podatkov o stanju
problema. Na podroèju odpadkov je to e toliko bolj pomembno. V Sloveniji ele sedaj
razvijamo celovit sistem poroèanja o kolièinah nastalih, predelanih in odloenih vrstah
odpadkov. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko pripravljamo odloèitve o sistemu naprav
za ravnanje z odpadki, ki bodo racionalne glede na potrebe. Èetudi je zakon o varstvu
okolja doloèil obveznost letnega poroèanja o stanju okolja, se te obveznosti ni izvajalo. V
zadnjih devetih letih je ministrstvo za okolje in prostor pripravilo le dve poroèili o stanju
okolja (za leti 1995 in 1996). Urad za okolje pri Agenciji RS za okolje je odgovoren za
upravljanje in vzdrevanje baze podatkov, pridobljenih s strani zavezancev za poroèanje
o nastalih, predelanih in odstranjenih nenevarnih in nevarnih odpadkov. V preteklih dveh
letih je agencija objavila dve tovrstni poroèili v obliki tabel vendar brez kakrnih koli razlag.
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Priporoèilo J
Potrebujemo redno letno poroèanje o odpadkih na nacionalni in lokalni ravni. Poroèilo bi
moralo vsebovati najmanj podatke o:
· kolièinah nastalih, predelanih in odloenih posameznih vrst odpadkov,
· kolièinah nastalih, predelanih in odloenih komunalnih odpadkov po
zajemnih podroèjih,
· kolièinah nastalih, predelanih in odloenih komunalnih odpadkov po
posamezni obèini,
· spisek najveèjih povzroèiteljev odpadkov v dravi,
· prikaz trendov gibanj toka odpadkov in
· oceno doseganja stratekih ciljev ravnanja z odpadki.

Poroèilo bi moralo biti objavljeno za preteklo poroèevalsko leto najveè est mesecev po
izteku poroèevalskega roka. Poroèilo mora vsebovati tudi dodatek s pojasnilom o
uporabljeni metodologiji pridobivanja, preverjanja in analiziranja podatkov.
Priporoèilo K
Dosedanja praksa omogoèanja dostopnosti podatkov s strani Agencije za okolje je
minimalistièna. Zaradi zagotavljanja naèela sodelovanja javnosti je ptrebno zagotoviti
javni dostop do baze podatkov o kolièinah nastalih, predelanih in odloenih odpadkov v
Republiki Sloveniji. Na ta naèin je mogoèe spodbuditi dodatne dejavnosti pritiska na
povzroèitelje odpadkov in akterje ravnanja z odpadki (predelovalce, zbiratelje in
odstranjevalce) v dravi.
IV. Brez izobraevanja in informiranja javnosti ne moremo prièakovati spreminjanja
vedenjskih in potronikih vzorcev
Spreminjanje vedenjskih in potronikih vzorcev je potrebno za uspeno izvajanje
kakrnegakoli programa za ravnanje z odpadki. Brez intenzivnega izobraevanja in
informiranja javnosti je vsak tak program obsojen na suboptimalne doseke. Na alost
vlada ni uspela pripraviti kakrnega koli programa za izobraevanje in informiranje javnosti
na temo odpadkov.
Priporoèilo L
Ministrstvo za okolje je do danes izvedlo zgolj eno samo informativno kampanjo na temo
odpadkov na nacionalni ravni. Potrebujemo kontinuirano informativno kampanjo za
razliène javnosti na nacionalni ravni. Za pripravo takne kampanje je potrebno pripraviti
nacionalni informativni program ravnanja z odpadki in dodatna finanèna sredstva za
njegovo izvajanje. Program bi bilo potrebno pripraviti v sodelovanju z razliènimi akterji
ravnanja z odpadki v transparentnem procesu s poudarkom na prepreèevanju,
zmanjevanju in snovni predelavi odpadkov.

28

Ravnanje z odpadki v Sloveniji - povzetek

Priporoèilo M
V letu 2001 je ministrstvo za okolje in prostor pripravilo komunikacijsko strategijo za
podporo regionalnim centrom ravnanja z odpadki. To komunikacijsko strategijo je potrebno
raziriti tudi na oblikovanje razliènih programov informiranja povzroèiteljev odpadkov 
predvsem industrije. Komunikacijska strategija bi morala biti razirjena vsaj s pripravo
materialov o primerih dobre prakse s podroèja loèenega zbiranja, kompostiranja, snovne
predelave in recikliranja odpadkov v Sloveniji in po svetu.
Priporoèilo N
Vsebine o ravnanju z odpadki s poudarkom na prepreèevanju in zmanjevanju odpadkov
je potrebno vkljuèiti v formalne izobraevalne programe. Zato je potrebno povezati akterje
izobraevalnih procesov z akterji ravnanja z odpadki na nacionalni ravni. Sedanje stanje
ni zadovoljivo, saj je okoljska vzgoja omejena zgolj na izbirni predmet.
Priporoèilo O
Nevladne okoljske organizacije igrajo pomembno vlogo na podroèju informiranja in
izobraevanja o razliènih okoljskih temah. Prav tako tudi na podroèju odpadkov. Ministrstvo
za okolje in prostor bi moralo zagotoviti dodatna finanèna sredstva za podporo dejavnosti
nevladnih okoljskih organizacij na podroèju odpadkov. Nevladne organizacije so ne samo
finanèno uèinkovite marveè tudi inovativne pri oblikovanju in izvajanju neformalnih
izobraevalnih oblik.
V. Zaostriti moramo ukrepe za uveljavljanje zakonodaje  potrebujemo novo
kaznovalno politiko
Najveèja novost na podroèju ravnanja z odpadki je poveèana pozornost inpektorata za
okolje za nadzor nad izvajanjem predpisov. Vendar ima inpektorat teave zaradi mile
zakonodaje: kazni za krilce so prenizke in teko izterljive. Temu je potrebno e dodati
veèni spor o pristojnostih in nedoreèenosti zakonodaje, kar mnogokrat poskua prikriti
nevoljnost organov za opravljanje lastnih nalog.
Priporoèilo P
Trenutno je v pripravi predlog sprememb zakona o varstvu okolja. Pripravljalcu predloga
in dravnemu zboru priporoèamo, da temeljito zaostri kazenske doloèbe zakona o varstvu
okolja. Posebno pozornost je potrebno nameniti podroèju odpadkov in zagotoviti monost
uèinkovitega zaprtja tistih objektov za ravnanje z odpadki, ki ne bodo v skladu z zahtevami
odpadkovne in okoljske zakonodaje. Kazni morajo biti v skladu z naèelom povzroèitelj
plaèa, saj spotovanje tega naèela spodbuja izvajanje zakonskih obveznosti in ukrepov.
Priporoèilo R
Nemalokrat prihaja do spora o pristojnostih med dravno in lokalno (obèinsko) inpekcijo.
Ministrstvu za okolje in prostor zato priporoèamo, da opravi analizo inpekcijskih pristojnosti
ob upotevanju naèela spotovanja zakonov. Nejasnosti o pristojnostih posameznih
inpekcijskih nivojev ne smejo biti izgovor za nedejavnost v primeru odkritih nepravilnosti
ali kritev. Na podlagi rezultatov analize je potrebno pripraviti program odpravljanja
nejasnosti in podati obvezne interpretacije zakonodaje.
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Priporoèilo S
Za postsocialistiène drube je znaèilno nepoznavanje pravic dravljanov. Slovenija pri
tem ni izjema. Zato je potrebno oblikovati program informiranja o pravicah dravljanov na
podroèju inpekcijskega nadzora. Nosilec izvedbe nalog iz programa bi moral biti dravni
inpektorat za okolje in prostor. Informiranje mora potekati proaktivno in informacije
dostopne v razliènih oblikah z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij.
Priporoèilo 
Sistem ravnanja z odpadki zahteva 24-urni nadzor ali razpololjivost in dostopnost
inpektorjev za okolje. Potrebna je reorganizacija inpekcijskih slub, ki bo taken nadzor
tudi dejansko zagotovila. Prav zaradi tega je potrebno tudi opraviti analizo monosti za
dodelitev posameznih pristojnosti s podroèja okolja na policijo.
VI. Prepreèevanje in zmanjevanje odpadkov na izvoru se izplaèa  raziriti moramo
spekter ekonomskih instrumentov za spodbujanje trajnostnih oblik ravnanja z
odpadki
V letu 2002 je bila uvedena taksa na obremenjevanje okolja z odlaganjem odpadkov.
Smoter takse je dvojen: zagotoviti sredstva za urejanje odlagaliè odpadkov in spodbuditi
izvajanje programov za obdelavo odpadkov pred odlaganjem. Ministrstvo za okolje in
prostor vsako leto subvencionira dejavnosti ravnanja z odpadki. Ostalo naj bi bilo
prepuèeno nastajajoèemu trgu ravnanja z odpadki  od embalae do drugih loèeno
zbranih odpadkov. Vendar to ni dovolj. Potrebne so dodatne spodbude za podporo
trajnostnih oblik ravnanja z odpadki kot so prepreèevanje, zmanjevanje, snovna izraba
in reciklaa odpadkov.
Priporoèilo T
Uredba o taksi na obremenjevanje okolja z odpadki doloèa, da se zavezancu lahko
taksa znia ali oprosti, èe izvaja sanacijski program za prilagoditev obstojeèega odlagalièa
predpisanim zahtevam ali èe izvaja sam ali sodeluje pri izvajanju programov ali projektov,
namenjenih obdelavi odpadkov z namenom zmanjanja obremenjevanja tal ali zraka
zaradi odlaganja odpadkov. To doloèilo v uredbi je potrebno dopolniti z novo alinejo:
zavezancu se lahko taksa znia ali oprosti »v kolikor izvaja ali sodeluje pri izvajanju
programov ali projektov, namenjenih loèenemu zbiranju, sortiranju, snovni predelavi ali
reciklai odpadkov s ciljem zmanjevanja kolièin odloenih odpadkov na odlagalièe.«
Obstojeèa reitev tega ne omogoèa, saj se koncept »obdelave« odpadkov nanaa na
preoblikovanje/spreminjanje odpadkov, namenjenih na odlagalièe.
Priporoèilo U
Pravilnik o odlaganju odpadkov je uvedel obveznost, da se lahko odlagajo le obdelani
odpadki. Ministrstvo za okolje bi moralo pripraviti temeljitejo interpretacijo koncepta
obdelave odpadkov. Obstojeèa interpretacija namreè ne spodbuja k zmanjevanju kolièin
odloenih odpadkov, marveè zgolj k spreminjanju njihovega agregatnega stanja.
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Priporoèilo V
Na podroèju varène rabe energije deluje mehanizem svetovalcev. Potrebno je organizirati
podobno mreo svetovalcev za uvajanje ukrepov zmanjevanja in prepreèevanja
nastajanje odpadkov za majhna in srednja podjetja. Potrebno je tudi vzpostaviti nacionalni
center za èiste tehnologije na podlagi izkuenj podobnih intitucij v tehnoloko razvitejih
dravah. Ministrstvo za okolje in prostor bi lahko tovrstno pobudo izvedlo v sodelovanju
z strokovnimi instituti in ministrstvom za gospodarstvo.
Priporoèilo Z
Na prvi pogled je slabo razvito povpraevanje po reciklatih najbolj ibka toèka ravnanja z
odpadki. Vlada ima na voljo celo vrsto mehanizmov za spodbujanje trga recikliranih
materialov. Potrebno je oblikovati nacionalni program »zelene nabave« na vladni ravni s
ciljem, da javne institucije sprejmejo politiko nabave tistih materialov, ki so v èim veèji
meri izdelani iz reciklabilnih in recikliranih materialov. K temu je potrebno pozvati tudi
lokalne skupnosti. Povpraevanje po reciklabilnih in recikliranih materialih e samo po
sebi vzpostavlja monosti za razvoj tovrstnega trièa.
Priporoèilo 
Druga plat pomanjkljivega povpraevanja predstavlja uporaba nereciklabilnih materialov,
katerih stroki se socializirajo na potronikov raèun. Taken primer je nepovratna steklena
ali plastièna embalaa. Ministrstvo za okolje in prostor bi moralo pripraviti analizo obstojeèih
finanènih mehanizmov v drugih dravah in vpeljati dodatne dajatve ali davke na
nereciklabilne potronike materiale. Z uvedbo taknih mehanizmov bi spodbudili
uporabnike embalae k spreminjanju svojih proizvodov.
Priporoèilo X
Ali v Sloveniji vemo, kakni so potenciali za prevzemanje loèeno zbranih odpadkov v
snovno predelavo in reciklao? Potrebno je pripraviti temeljito analizo obstojeèih
zmogljivosti za snovno predelavo reciklabilnih materialov, predvsem za:
· bioloke odpadke,
· papir,
· steklo,
· plastiko in
· les.

Ti materiali tvorijo veè kot tretjino vseh odloenih odpadkov in vsaj polovico vseh
komunalnih odpadkov.
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4. Zakljuèek
S procesom priblievanja Evropski uniji se je v Sloveniji zgodil preobrat pri sprejemanju
potrebnih predpisov za urejanje podroèja ravnanja z odpadki. Spotovanje predpisanih
obveznosti in izvajanje predvidenih ukrepov se sooèata predvsem s problemom
zagotavljanja finanènih sredstev in nejasnosti stratekih ciljev. e veèji problem od
slednjega je vpraanje, kako zagotoviti racionalen in uèinkovit sistem ravnanja z odpadki.
Seveda ne moremo mimo proraèunske logike, ki obvladuje vse pore slovenskega
odloèevalskega sistema.
e sama priporoèila kaejo na ogromen potencial za oblikovanje sistema ravnanja in
gospodarjenja z odpadki v Sloveniji. Vsak korak v smeri prepreèevanja, zmanjevanja in
snovne predelave odpadkov  ki so po definiciji »zavrene snovi in materiali«  poveèuje
snovno uèinkovitost slovenskega gospodarstva in trajnostno ravnanja z omejenimi
naravnimi viri. Odpadki niso problem. Odpadki so prilonost za preoblikovanje slovenske
industrije ter spreminjanje naih vedenjskih in potronikih vzorcev. Alternativa je
nepovratna potronja naravnih virov in vianje okoljskih strokov, ki siromaijo ne samo
potronika, marveè tudi gospodarstvo. Primer potratnega ravnanja z naravnimi viri
predstavljajo predvsem seigalnice odpadkov.
Na moto je, da moramo namesto omejenih naravnih virov (»snovi in predmetov«)
predvsem izkoristiti neomejene zmonosti naega uma. Prav odpadki predstavljajo dokaz
naega netrajnostnega ravnanja in razmetavanja z naravnimi viri. Odpadki so ne samo
dokaz nae (zasebne in drubene) negospodarnosti marveè tudi pokaz nae
neuèinkovitosti in neinventivnosti.
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