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Predgovor
V Republiki Sloveniji se odvija velika bitka. Bitka z odpadki. Vsakdanja medijska poroèila
nam v en glas sporoèajo, da se nahajamo v sredièu »krize odpadkov«. V veèini lokalnih
skupnosti se odpadki iz gospodinjstev in njim podobni iz obrti ali industrije zbirajo in v
najveèji meri odlagajo na e prenapolnjena odlagalièa. e sama »prestolnica« nima
sistema loèenega zbiranja odpadkov. Novih lokacij za odlagalièa ni mogoèe dobiti, lokalne
dravljanske pobude nasprotujejo seigalnicam. Reciklaa se zaradi nae majhnosti naj
ne bi izplaèala. Zakonodaja se ne spotuje, strategije se ne izvajajo, nujne odloèitve se
ne sprejemajo. Imamo èez 60.000 ilegalnih odlagaliè. Dravljani in dravljanke ne
izkazujejo interesa za reevanje problemov. Nevarnih odpadkov sploh ne omenjamo.
Zahtevajo se hitri in uèinkoviti ukrepi drave, oblasti. Ta podoba Slovenije je grozljiva.
Ali je temu res tako? Ali ta podoba, katera kar klièe po »uvajanju izrednih ukrepov«,
ustreza dejanskemu stanju v obèinah ali neobstojeèih regijah? Ali je poloaj zares tako
èrn, brez luèi na koncu tunela? Ali vemo kam gremo? Imamo strateke usmeritve,
programe, poroèila, predloge reitev, zakone in predpise  in vendar, kot da ne bi imeli
nièesar.
Kaj za vraga je to  odpadek? Odpadek, s katerimi se bodejo in prepirajo na obèinskih in
mestnih svetih, v komunalnih podjetjih, lokalnih skupnostih in (resda redkih) dravljanskih
pobudah, v èasopisih, na radiju in televiziji?
Za zaèetek postavljamo presenetljivo tezo: odpadek ne obstaja. Odpadek je zgolj rodovno
ime, generièen naziv za celo vrsto materialov. Tako kot sadje; sadje ne obstaja, poznamo
le hruke, jabolka, èenje,...  bilo bi zelo negospodarno, da zmeraj, ko mislimo sadje,
natevamo posamezne vrste.
Odpadek je, po zakonski definiciji, »vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne more ali ne
eli uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu kodi in ga zato zavre, namerava ali
mora zavreèi.« Kakna »snov« ali kateri »predmet«? Naredimo enostaven preizkus.
Poglejmo v lasten ko za odpadke. V njem najdemo ostanke hrane, papir, plastièno
embalao, razliène ovojne materiale, ploèevinke, plastenke, steklenice, ... Za veliko veèino
(èe ne kar za vse) teh materialov vemo, da se jih da predelati, reciklirati in ponovno
uporabiti. Bioloke odpadke kompostiramo, papir plastiène ali umetne mase, kovine,
steklo recikliramo (snovno predelamo in ponovno uporabimo). Skratka, èemu potemtakem
so t. i. »odpadki« (ki so dejansko papir, steklo, plastika, kovine, hrana,...) sploh problem.
Poglejmo ponovno v na lasten ko za odpadke: papir, ostanki hrane, plastenke, steklo,
vse to je pomeano, oneèedeno, niè kaj prijetno za oko in nos. Mi sami, brez razmisleka,
po navadi, elezni srajci, jih meamo v naem lastnem kou za odpadke. Èe razmislimo,
se nam samo po sebi postavlja vpraanje, kako jih loèiti in oèistiti. Odgovor je na dlani:
loèimo jih e pred koem za odpadke. Kako, se vpraate? Tako, da papir in papirno
embalao zloimo na eno stran, plastiène ali umetne mase na drugo, kovine na tretjo,
steklo na èetrto in ostanke hrane na peto. »Odpadki« so tako lepo loèeni. In kako naprej?
Kam z njimi? Kje jih lahko predam v predelavo, reciklao ali kompostiranje? Pred hio ali
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stanovanjskim blokom imamo namreè zabojnike le za eno vrsto materialov: za meanico,
kateri reèemo »odpadek«. Seveda, èe ivimo npr. v Ljubljani. Èe imamo sreèo, imamo v
bliini e mogoèe zabojnik za papir in za steklo. Kaj pa ostalo? Ali se je e zasvetila
kakna ideja?
»Odpadki« niso problem sami na sebi, marveè je problematièen naèin kako ravnamo z
njimi. Torej imamo problem s sistemom ravnanja z odpadki. In res, v kolikor temeljito
spremljamo razprave o »problemu odpadkov« kaj hitro ugotovimo, da se njihova vsebina
omejuje predvsem na naslednje teme:
· kaj in kako loèeno zbirati?
· kako organizirati zbiranje?
· kakne tehnologije uporabiti za predelavo, reciklao in kompostiranje?
· koliko smo zanje pripravljeni plaèati?
· kako zmogljivo seigalnico potrebujemo, èe sploh?
· in tako naprej!

Problem je na naèin ravnanja z odpadki. Bolje reèeno, problem imamo z naèini ravnanja
z odpadki v naih komunalnih podjetjih. Ogromno socialne energije se porablja za razliène
»vele-strokovne« reitve, ki ponavadi ogromno stanejo. Nai predstavniki v obèinskih ali
mestnih svetih, svetniki in poslanci veselo prikimavajo.
Spomnimo se nae zaèetne podobe: odpadki so problem, nahajamo se v sredièu krize!
To enostavno ne dri: problem je v naem naèinu ravnanja, gospodarjenja z vsemi tistimi
»snovmi in materiali«, katere meèemo proè, ker nam sistem ne omogoèa ravnati drugaèe!
Sistemi in reitve se predvsem prilagajajo potrebam in interesom komunalnih podjetij,
vele-stroke, raznoraznih prodajalcev in preprodajalcev tehnologij. In mi vse to plaèujemo
 skozi davke, ki se veselo prelivajo iz obèinskih proraèunov v komunalna podjetja, skozi
plaèila storitve odvoza.
Strateke usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki je Vlada pripravila leta
1996. Nacionalni program varstva okolja, kjer so odpadki ena izmed prioritet, je Dravni
zbor RS podprl konec leta 1999. Pravilnik o ravnanju z odpadki je bil sprejet konec leta
1998 medtem ko je bil pravilnik o odlaganju odpadkov objavljen v zaèetku leta 2000. Oba
dokumenta doloèata naèela in naèine ravnanja z odpadki. Oba pravilnika (poleg cele
vrste drugih, sprejetih v zadnjih letih) predpisujeta, kako bomo z odpadki ravnali. Strateka
dokumenta sta politièna dokumenta, sprejeta na ravni najvijih politiènih teles, izvrne in
zakonodajne oblasti, vlade in parlamenta. Kakna je njihova vsebina? Kako jih
uresnièujemo? Kaj lahko iz ocene uresnièevanja izpeljemo? Kaj smo se v vmesnem
èasu nauèili? In, nenazadnje, ali smo sploh na pravi poti.
Prièujoèa publikacija prinaa prvo neodvisno poroèilo nevladne okoljske organizacije o
izvajanju doloèenega dravnega programa v Republiki Sloveniji in dela zakonodaje o
odpadkih. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, eli z njegovo objavo
vzpodbuditi iro razpravo o »odpadkih« in trajnostnih oblikah ravnanja in gospodarjenja
s »snovmi in predmeti«.
Na moto je, da moramo namesto omejenih naravnih virov (»snovi in predmetov«)
predvsem izkoristiti neomejene zmonosti naega uma. Prav »odpadki« predstavljajo
&
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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.
Poroèilo v prvem delu podaja kratek pregled dejavnosti Vlade in Ministrstva za okolje in
prostor med leti 1994 in 2001 na podroèju ravnanja z odpadki. V drugem delu smo pripravili
[celovito] oceno izvajanja Stratekih usmeritev za ravnanje z odpadki in Nacionalnega
programa varstva okolja v tistem delu, ki govori o ravnanju z odpadki. Tretji del prinaa
pregled uèinkovitosti izvajanja in uveljavljanja pravilnikov o ravnanju in odlaganju odpadkov.
Zakljuèek prinaa priporoèila Dravnemu zboru, Vladi, lokalnim skupnostim in dravljanom
za skupno oblikovanje trajnostnega koncepta in sistema za ravnanje z odpadki.
Tovrstno poroèilo seveda ne more biti celovito. Sploh pri nas, ko so mnogi podatki teko
ali pa sploh ne dosegljivi. Poroèilo je nastalo predvsem na dokumentih dostopnih javnosti.
Velikokrat smo poudarjeno izzivajoèi. elimo javno razpravo. Javno v pravem smislu
besede. Ko so vse izreèene trditve javno preverljive. Dejstvo namreè je, da obstajajo
breztevilne skupnosti, mesta ali regije v svetu, ki e danes dosegajo ali presegajo za
nas magiènih 50, 60, 70 ali veè odstotkov snovne izrabe (reciklae in predelave) »snovi
in predmetov«. Pri nas so velikokrat to e zmeraj le »odpadki«.
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. Hkrati
se elimo zahvaliti e vsem posameznikom za njihovo neposredno ali posredno pomoè
pri oblikovanju tega poroèila  preveè jih je, da bi jih poimensko natevali.
Upamo, da vas bo branje poroèila vzpodbudilo k dejavnosti v smeri prepreèevanja in
zmanjevanja kolièin odpadkov.
Albin Keuc
April 2002
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1. Uvod
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v tem letu okviru Phare Access
Programme pridobila podporo Evropske komisije za projekt z naslovom »Trije vidiki
dejavnosti NVO na treh podroèjih okoljskega pravnega reda«. Pri projektu sodelujeta e
organizaciji, SNM in ANPED iz Nizozemske. Projekt sofinancira nizozemsko okoljsko
ministrstvo (VROM). Prvi vidik je osredotoèen na sodelovanje javnosti v postopkih presoje
vplivov na okolje,1 medtem ko je tretji vidik osredotoèen na proces priprave zakonodaje s
podroèja gensko spremenjenih organizmov.2
Drugi vidik projekta je osredotoèen na pregled izvajanja zakonodaje s podroèja ravnanja
z odpadki in odlaganja odpadkov, izvajanja ukrepov in doseganja ciljev, doloèenih v
stratekih usmeritvah ravnanja z odpadki in v nacionalnem programu varstva okolja.
Osnovni cilji projekta so:
· 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 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 v obdobju 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.
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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
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 je 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 vzpodbuda za oblikovanje
zakonodajnih in drugih mehanizmov ravnanja z odpadki podana 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.
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2. Kratka zgodovina
odpadkovne politike v
Republiki Sloveniji
Zgodovino ravnanja z odpadki v Sloveniji zaèenjamo na zaèetku devetdesetih let, s
sprejemom prvega celovitega pravnega akta varstva okolja  z zakonom o varstvu okolja.
Do 1990 se je v vsej Republiki Sloveniji ravnalo skoraj tako kot danes. V kakrenkoli
sistem zbiranja komunalnih odpadkov je bilo vkljuèeno pod 65% prebivalstva, velika
veèina odpadkov se je odlagala neposredno na povsem neurejena smetièa. Loèenega
zbiranja odpadkov ni bilo v nobeni obèini. Kolikor toliko je delovalo le zbiranje »starega
papirja«, ki je potekalo predvsem na relaciji zbirateljev sekundarnih surovin in osnovnih
ol. Obstajal je e sistem zbiranja ostalih sekundarnih surovin, katera je potrebovala
domaèa industrija. Dejansko se dananje stanje ne razlikuje mnogo od stanja konec
osemdesetih let.

2.1 Zakon o varstvu okolja
V zaèetku 1994 je bilo vodenje Ministrstva za okolje, katerega je vodil Miha Jazbinek
(Zeleni Slovenije), predano dr. Pavlu Gantarju (LDS). e pred odstopom je Jazbinkovi
ekipi, navkljub velikemu odporu Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), uspelo pripraviti
krovni Zakon o varstvu okolja (ZVO) in ga pripeljati do sprejema v Dravnem zboru. Novi
zakon je uzakonil in utemeljil (tedaj) najsodobneja naèela politike varstva okolja (naèelo
previdnosti, naèelo odgovornosti povzroèitelja obremenitve, naèela celovitosti, javnosti,
varstva pravic, sodelovanja, prepreèevanja, plaèila za obremenjevanje, obveznega
zavarovanja, spodbujanja,...).
Na podroèju odpadkov je ZVO doloèil novo definicijo odpadka. »Odpadek je vsaka snov
oziroma predmet v tekoèem, plinastem ali trdnem agregatnem stanju neznanega lastnika
ali ki ga proizvajalec, lastnik ali imetnik ne more ali ne eli uporabiti sam, ga ne potrebuje,
ga moti oziroma mu kodi ali ga je zaradi interesov varstva okolja oziroma drugega
javnega interesa treba obdelati, predelati ali odloiti, kot je predpisano.«3 Komunalni
odpadki so bili doloèeni kot »gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v
proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na povrinah in v objektih v
javni rabi, ki so preteno trdi in po svoji sestavi heterogeni, zaradi razprenosti virov
njihovega nastanka in kolièine na viru pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni ravni.«4
ZVO je kot enega izmed temeljnih ciljev varstva okolja doloèil »zmanjevanje porabe
naravnih virov, snovi in energije«.5 ZVO je kot operativne cilje varstva okolja opredelil e
(1) postopen prehod na uporabo obnovljivih naravnih virov, (2) prepreèevanje nevarnosti
ter zmanjevanje obremenitev za okolje, in (3) odpravo pokodb okolja ter ponovno
vzpostavitev njegovih regeneracijskih sposobnosti.
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Pripravljalci ZVO so hkrati upotevali tudi temeljna naèela »trajnostnega razvoja«, kakor
so bila doloèena na vrhunskem sreèanju Organizacije Zdruenih Narodov pod naslovom
»Okolje in razvoj« v Rio de Janeiru leta 1992. Tako so e pred desetimi leti uzakonili cilje
izvajanja in uveljavljanja trajnostne okoljske politike:
1. spremembe v proizvodnji in vzorcih porabe, ki prispevajo k minimizaciji
porabe naravnih virov in ustvarjanja odpadkov,
2. razvoj in uporaba taknih tehnologij, ki zmanjujejo in odpravljajo
obremenjevanja okolja,
3. uporaba nekodljivih in razgradljivih kemikalij in snovi, ki se ne kopièijo v
ivih organizmih.

e samo s temi jasnimi in nedvoumnimi cilji varstva okolja je bila na ravni zakona
vzpostavljena podlaga za oblikovanje nacionalnega programa varstva okolja (NPVO),
katerega pripravo je ZVO predvidel v roku enega leta po sprejemu zakona.6 Po ZVO bi
Vlada morala pripraviti nacionalni program e v letu 1994. Dejansko pa ga je pripravila
ele v letu 1998. Dravni zbor je NPVO sprejel ele konec leta 1999. S to petletno zamudo
so bila izgubljena dragocena leta ne samo na podroèju varstva okolja, marveè posredno
tudi na podroèju oblikovanja sistema ravnanja z odpadki.
ZVO je namreè predvidel pripravo najveè tiriletnih operativnih programov varstva okolja
za posamezna podroèja okoljske politike oblikovane v NPVO.7 Brez NPVO je nemogoèe
pripraviti operativni program. NPVO je namreè celovit program, ki prehaja podroène in
sektorske omejitve in doloèa »dosegljive cilje in naèine njihovega uresnièevanja«.8

2.2 Nespotovanje zahtev Zakona o varstvu okolja
ZVO je na podroèju odpadkov doloèil e mnogo veè. Tako bi moral minister, pristojen za
okolje, v devetih mesecih po sprejetju ZVO predpisati (1) metodologije, standarde in
normative obveznih lokalnih javnih slub ter (2) klasifikacijo odpadkov, naèine ravnanja z
odpadki in druge pogoje.9
ZVO je doloèil obvezne republike javne slube na podroèju ravnanja z odpadki:10
1. slube zbiranja, razvrèanja, skladièenja in prevaanja radioaktivnih in
doloèenih vrst nevarnih visokokaloriènih organskih, drugih organskih,
anorganskih, bolniniènih, klavniènih odpadkov, kunega materiala
ivalskega porekla in doloèenih vrst odpadkov plastike, gume, biomase
ter gradbenih odpadkov,
2. slube incineracije, imobilizacije, kompostiranja in drugega unièevanja
odpadkov toèke 1 ter komunalnih odpadkov,
3. slube odlaganja preostankov odpadkov iz 1. in 2. toèke.

Doloèene so bile tudi obvezne lokalne javne slube za:11
1. ravnanje s komunalnimi odpadki in
2. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
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Devet mesecev po sprejemu ZVO ni bilo storjenega ali sprejetega niè, kar bi zapolnilo
pravno praznino na podroèju odpadkov v Sloveniji. ZVO je namreè razveljavil do takrat
veljavni Zakon o ravnanju z odpadki12 iz daljnega leta 1978.13

2.3 Obdobje izgubljenih prilonosti
S tem je nastopilo obdobje nadaljevanja obstojeèe prakse ravnanja z odpadki, ki je bilo
omejeno na pobiranje odpadkov in njihovo odlaganje na, v veliki veèini ilegalnih in
neurejenih odlagalièih.14
Pa vendar je MOP v tem èasu pripravljal doloèene podzakonske akte in se sooèal s
problemi zapolnjenih odlagaliè. O teh dejavnostih smo najveè lahko zasledili v medijih,
medtem ko so bila vrata ministrstva tesno zaprta za sodelovanje javnosti. Tako smo leta
1995 lahko v èasopisih brali, da se pripravlja cela vrsta ukrepov, s katerimi se bo enkrat
za vselej uredilo to podroèje.
Strokovnjaki mariborskega Intituta za ekoloki ineniring so za èasopis Veèer izjavili, da
se pripravljajo predpisi »oziroma uredbe o evidentiranju nastanka in kolièin odpadkov, o
pogojih in naèinu pridobivanja licenc za ravnanje z odpadki, o izgradnji, obratovanju in
opuèanju odlagaliè odpadkov ter sploni predpis ali uredbo o ravnanju z odpadki.«15
Mag. Mojca Knez iz mariborskega podjetja IEI je o nastajanju splonega predpisa o
ravnanju z odpadki takrat izjavila: »V delovnem osnutku predpisa o ravnanju z odpadki
smo zapisali, da naj bi v letu dni po prièetku veljavnosti tega predpisa sprejeli koncept
gospodarjenja z odpadki v Sloveniji, v petih letih uvedli 100-odstotni odvoz in zbiranje
odpadkov na obmoèju drave, v dveh letih preli na loèeno zbiranje papirja, stekla,
organskih odpadkov in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, skupaj z vmesnimi skladièi
v skladu z gospodarjenjem z odpadki. V petih letih bo treba urediti tudi kompostarne
[...]«. Z drugimi besedami: leta 2001 bi naj v Sloveniji obstajal urejen in delujoè sistem
loèenega zbiranja odpadkov. Danes smo v letu 2002. Izgradnja sistema je ele na zaèetku.
Ljubljanski Dnevnik je v istem obdobju poroèal, da so narejene strokovne podlage za
predpise: »o gradnji, obratovanju in opuèanju zaèasnih odlagaliè, predpis o ravnanju z
embalao za pijaèo (steklo, plastika, kovine), predpis o ravnanju z odpadnimi olji, o ravnanju
s klavnikimi odpadki, o izvozu in uvozu ter transportu odpadkov po doloèilih baselske
konvencije in katalog odpadkov, predpis o evidentiranju nastanka in kolièin odpadkov v
industriji, predpis o ravnanju, transportu, skladièenju, predelavi in konèni dispoziciji
odpadkov, predpis o pogojih in naèinih pridobivanja licenc za ravnanje z odpadki, predpis
o ravnanju z bolniniènimi odpadki, metodologija za oblikovanje cen v komunalnih javnih
slubah, uredba za oblikovanje cen za koncesionarje,...«.16
Dravni sekretar za okolje Marko Slokar, je e na Mednarodnem kongresu o embalai na
Bledu, aprila 1995, predstavil vsebino nekaterih predpisov. »Konkretneje obveznosti za
ravnanje z zavreno embalao pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor v Predpisu o
ravnanju z odpadki, ki bo identificiral obveznosti vsakokratnega imetnika odpadka od
nastanka do ponora in doloèal ukrepe, ki bodo zagotavljali zmanjevanje kolièin.« V
Sloveniji smo tedaj dali prednost »pripravi Predpisa o ravnanju z embalao za pijaèe iz
stekla, plastike in kovine. Predpis bo veèji del odgovornosti za embalao prenesel na
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proizvajalce in uvoznike ter doloèal med drugim tudi ukrepe, ki se nanaajo na dolnost
prevzema vrnjene embalae, dolnost plaèila kavcije, ki se pri prevzemu prazne embalae
vraèa in obveznost prodaje izdelkov v embalai za veèkratno uporabo in recikliranje.
Vzporedno z gornjim predpisom pripravlja MOP tudi Metodologijo za popis embalae
proizvajalcev in obratov za zbiranje in recikliranje embalae, ki bo sluila popisu vseh
vrst in kolièin zavrene embalae. Na osnovi zbranih podatkov bo mono doseganje
ciljev glede sistemskih reitev, gospodarnega ravnanja in recikliranje embalae.«17 Leta
2002 sistem ravnanja z odpadno embalao e ni vzpostavljen  predpis o embalai in
ravnanju z odpadno embalao smo dobili ele v letu 2000, veèina obveznosti za izvajanja
pa zapade v leto 2003.
Zelo pomenljiva je izjava tedanjega okoljskega ministra, dr. Pavleta Gantarja, da se mu
ni »niti sanjalo, da je problem komunalnih odpadkov tako kritièen in da je reitev na eni
strani tako blizu, po drugi strani pa tako oddaljena. Znanja (na ministrstvu, op.p.) je bilo
dovolj, podatke so zbirali, vendar mislim, da ni bilo politiène pripravljenosti, da se problem rei.«18 Politièna ocena iz meseca maja 1995, da gre za kritièno situacijo, bi
predpostavljala ukrepanje s sprejemanjem podzakonskih aktov. Na tiskovni konferenci
ob svetovnem dnevu okolja je minister Gantar izjavil, da bodo vsi podzakonski akti
krovnega zakona o varstvu okolja nared do konca letonjega leta (leta 1995, op.p.); »v
letu 1996 bo treba dokonèati le e nekatere specialne predpise«.19
Vendar sta bila v letih 1994 in 1995 sprejeta le dva predpisa, odredba o ravnanju z
infektivnimi odpadki iz zdravstvene dejavnosti in navodilo, kako s temi odpadki ravnati.20
Zato pa smo lahko ponovno brali, da je Evropska unija decembra 1994 sprejela direktivo
o embalai in odpadni embalai. »Priprava tej direktivi ustreznega predpisa v Sloveniji je
ena od prioritetnih nalog za leto 1997, saj predstavlja embalaa v odpadkih iz naselij tudi
do 40 % dele.«21 Predpis, napovedan za konec 1995 je bil prestavljen med prioritete za
leto 1997! »e v letonjem letu [letu 1996, op.p.] bo izdan predpis o izgradnji, obratovanju
in zapiranju odlagaliè, ki obsega tudi osnovne tehniène pogoje za vmesna skladièa
odpadkov. Trenutno je pripravljen v obliki strokovnih podlag in osnutka predpisa.«22 Na
koncu predstavitve dravnega sekretarja Slokarja najdemo spisek predpisov s podroèja
ravnanja z odpadki, ki so v pripravi in naj bi bili predvidoma izdani v obdobju 1996/1997:
· izgradnja, obratovanje, sanacija in zapiranje odlagaliè
· klasifikacija odpadkov
· uvoz, izvoz in tranzit odpadkov
· minimalni oskrbovalni standardi
· metodologija za oblikovanje cen komunalnih storitev
· evidentiranje nastanka in kolièin odpadkov v industriji in komunali
· odpadna mineralna olja in drugi zaoljeni odpadki
· odpadne avtomobilske gume
· klavnièni odpadki
· gradbeni odpadki
· odpadna embalaa fitofarmacevtskih izdelkov
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»Pred objavo je odredba o klasifikaciji odpadkov, ki opredeljuje vrste odpadkov in odredba
o uvozu, izvozu in tranzitu odpadkov, ki podrobneje razdeluje doloèbe Baselske konvencije
glede izvoza, uvoza in tranzita nevarnih odpadkov.«23 V letu 1996 je bila objavljena le
odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov.24 V letu 1997 ni bil sprejet noben
podzakonski akt. ele konec leta 1998 smo doèakali pravilnik o ravnanju z odpadki in
pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji.25
Iz zgornjega scenosleda je razvidno, da so se na ministrstvu za okolje in prostor e kako
dobro zavedali, kaj nam v Sloveniji manjka in kateri koraki so potrebni. Pa vendar ni
prilo do realizacije cele vrste projektov na ravni podzakonskih aktov, ki so potekali v
letih 1994-1997. Izgubljena so bila tiri dragocena leta.
Zakaj opozarjamo na takno prakso? Dejstvo je, da mora kakrnakoli politika ali strategija
varstva okolja izhajati iz dejanskega stanja na doloèenem podroèju. V kolikor odpadkov
ne tehtamo, ne vemo koliko jih dejansko pridelamo. Brez skrbnega tehtanja, ugotavljanja
njihove snovne sestave, ki se lahko zelo razlikujejo od obèine do obèine, od regije do
regije, temeljitega sledenja sezonskim nihanjem v tokih odpadkov, je pravzaprav nemogoèe
oblikovati celovito strategijo ravnanja in gospodarjenja z odpadki in izgraditi sisteme v
podporo zagotavljanja doseganja ciljev varstva okolja v smeri »minimizacije porabe
naravnih virov in ustvarjanja odpadkov« ali prepreèevanja nastajanja odpadkov nasploh.
Prav na tem podroèju  zagotoviti kakovostno podatkovno podporo pripravi politiènih
odloèitev  so bile zahteve ZVO zelo natanène:
· obveznost poroèanja s strani podjetij (in drugih gospodarskih pravnih
oseb) o emisijah in drugih oblikah obremenjevanja in onesnaevanja
okolja, ki nastajajo pri opravljanju njihove dejavnosti,
· vzpostavitev celovitega informacijskega sistema, ki vsebuje tudi baze
podatkov o »nastajanju in razprostranjenosti odpadkov«, »objektih in
napravah, namenjenih varstvu okolja« ter »sredstvih oziroma strokih
varstva okolja«,26
· obveznost letnega poroèanja o stanju in spremembah okolja, tudi o
kolièinah, vrstah in virih odpadkov27 in
· priprava in sprejetje sistema predpisov o ravnanju z odpadki.

Brez kakovostnih podatkov ni mogoèe identificirati problemov, doloèiti njihove prioritete,
postaviti dosegljive cilje in oblikovati celovitega programa. To velja za vse programske
dokumente. Predvsem za tiste, ki usmerjajo porabo davkoplaèevalskega denarja in
oblikujejo dolgoroène sistemske spremembe. Samo podzakonski akti lahko doloèijo
obveznosti lokalnih javnih slub in drugih akterjev na podroèju ravnanja z odpadki,
predpiejo inpekcijski nadzor nad njihovim izvajanjem ter doloèijo ukrepe za njihovo
uveljavljanje.
Glede na celo vrsto akterjev (podjetij, gospodarskih javnih slub, lokalne samouprave,
dravljanov,...) bi moral biti proces priprave tako zakonskih in podzakonskih predlogov
ter stratekih dokumentov odprt za javnost. Predvsem na podroèju odpadkov. Ministrstvo
za okolje in prostor je v tem èasu predvsem stavilo na t. i. strokovno javnost in v kabinetnem
procesu pripravljalo razliène dokumente, strokovne podlage, koncepte in predloge
predpisov. Zakon o varstvu okolje je bil porinjen v ozadje, mnogokrat je bil s strani visokih
$
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predstavnikov ministrstva izpostavljen kritikam, da ni realen, da so roki neizpolnljivi, da
vsega ne morejo postoriti.
Èetudi bi takne kritike drale  kar ne  bi si lahko postavili retorièno vpraanje: zakaj
ministrstvo za okolje in prostor ni sprejelo vsaj predpisa o obveznem tehtanju odpadkov,
ki vstopajo na odlagalièe, o obveznem preverjanju snovne sestave teh odpadkov in
poroèanju ministrstvu? S tem bi si zagotovili osnovne podatke o kolièinah in vrstah
odpadkov, na podlagi katerih bi lahko oblikovali dosegljive cilje v smeri prepreèevanja
nastajanja odpadkov, zmanjevanja na izvoru, loèenega zbiranja in zagotavljanja snovne
izrabe odpadkov!

2.4 Proces priblievanja Evropski uniji: preobrat na podroèju
odpadkov?
2.4.1

Spotovanje pogodbenih obveznosti

Bistveni premik ali celo preobrat na podroèju ravnanja z odpadki je povzroèila politièna
odloèitev Republike Slovenije za zaèetek procesa vkljuèevanja drave v Evropsko unijo
v letu 1996. V letu 1995 je tedanji minister za okolje e ugotavljal, da ni politiène volje za
reevanje problematike odpadkov. Iz zgornjega poglavja je e oèitno, da ministrstvo za
okolje in prostor ni imelo ne politiènega poguma, ne volje in e manj podporo s strani
Vlade Republike Slovenije za reevanje nakopièenih problemov. S prièetkom priblievanja
Evropski uniji se je razporeditev politiènih moèi v dravi docela spremenila. Vsaj na
podroèju varstva okolja so vse dejavnosti podrejene procesu priblievanja. Priblievanje
ni bilo veè samo stvar »domaèe, notranje politiène volje«. Priblievanje se je formaliziralo
v obliki sporazuma z Evropsko unijo.28
Vlada je v svoji zunanji politiki vse od osamosvojitve poudarjala, da je vkljuèitev v Unijo
prednostna naloga drave. Leta 1992 je zaprosila za sklenitev evropskega sporazuma in
za podporo pri prestrukturiranju in konsolidaciji gospodarstva. Leta 1993 je zaèel veljati
sporazum o sodelovanju z Evropsko unijo. Vlada je zaprosila Unijo za zaèetek pogajanj
o sklenitvi evropskega sporazuma. Sporazum je bil podpisan 10. junija 1996, ko je Vlada
tudi formalno zaprosila za èlanstvo v Uniji. Maja 1997 je Slovenija sprejela izhodièa
strategije pristopa k Uniji, v katerih je potrdila eljo postati njena polnopravna èlanica.
Slovenija in Unija sta 11. novembra 1996 podpisali zaèasni sporazum o trgovini, ki velja
od 1. januarja 1997. Z njim je zaèel veljati trgovinski del sporazuma o pridruitvi, ki doloèa
obmoèje proste trgovine med Slovenijo in petnajsterico. 16. julija 1997 je Evropska komisija
predstavila mnenje o dravah kandidatkah za vstop v EU (Agenda 2000). Mnenje o
Sloveniji je bilo pozitivno in 31. marca 1998 so se uradno zaèela pogajanja o priblievanju.
Drave èlanice so pristopile k Evropski uniji zaradi lajega uresnièevanja svojih notranjih
in zunanjepolitiènih ciljev, pri èemer so se zavezale za spotovanje in dosledno
izpolnjevanje naslednjih naèel:
· naèelo spotovanja prava, v okviru katerega so drave èlanice in
institucije Unije zavezane vzpostavitvi enotnega pravnega sistema ter
pravnega varstva pravic, ki izhajajo iz prava Unije;
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· naèelo spotovanja èlovekovih pravic kot eno najpomembnejih splonih
pravnih naèel;
· naèelo demokratiènosti;
· naèelo socialne praviènosti;
· naèelo kulturnega pluralizma;
· naèelo subsidiarnosti, ki doloèa, da Evropska unija izvaja tiste ukrepe in
aktivnosti, ki jih ni mogoèe izvriti na ravni drav èlanic ali jih je mogoèe
laje izvesti na ravni Unije.

6. èlen Pogodbe o Evropski uniji (bivi èlen F Maastrichtske pogodbe) doloèa, da je Unija
»osnovana po naèelih svobode, demokracije, spotovanja èlovekovih pravic in temeljnih
svoboèin ter pravne drave, naèela, ki so skupna vsem dravam èlanicam«. Zato 49.
èlen Pogodbe o Evropski uniji doloèa, da lahko vsaka evropska drava, ki spotuje
navedena naèela, »zaprosi za èlanstvo v Uniji.« Drave èlanice EU so na sreèanjih v
Kopenhagnu leta 1993 in v Madridu 1995 oblikovale kriterije za èlanstvo v EU. Èlanstvo
zahteva:
· stabilne ustanove, ki zagotavljajo demokracijo, pravno dravo, èlovekove
pravice in zaèito manjin;
· delujoèe trno gospodarstvo in sposobnost sooèati se s konkurenco in
trnimi zakonitostmi znotraj Unije;
· sposobnost prevzeti obveznosti, ki izhajajo iz èlanstva, vkljuèno s
prizadevanjem za doseganje ciljev politiène, ekonomske in monetarne
unije;
· sposobnost upravnega aparata za prilagoditev EU.

Evropski sporazum je pogodba med dravami èlanicami evropskih skupnosti, ki delujejo
v sklopu Evropske unije in Republiko Slovenijo. Spotovanje doloèil tega sporazuma je
predpogoj za uspeno vèlanitev Slovenije v Evropsko unijo. Del tega sporazuma se
nanaa tudi na okolje in s tem tudi na podroèje odpadkov. 82. èlen sporazuma doloèa, da
pogodbenice »krepijo sodelovanje v boju proti poslabanju okolja«, in med prednostnimi
podroèji doloèa, med drugim:
· zmanjanje kolièine odpadkov, njihovo reciklao in varno odlaganje
(vkljuèno z radioaktivnimi odpadki) in izvajanje Baselske konvencije,
· uporabo gospodarskih in fiskalnih instrumentov,
· pravilno oceno strokov in internalizacijo eksternih strokov.29

Evropska komisija je e v letu 1995 objavila t. i. Belo knjigo,30 v kateri je opredeljen
osrednji del zakonodaje, ki ureja delovanje notranjega trga skupnosti.
Bela knjiga je razdeljena na poglavja in eno izmed njih (poglavje 22) obsega okoljsko
zakonodajo. Gre predvsem za tiste direktive in uredbe, ki se nanaajo na prosti pretok
blaga, ljudi in kapitala. Tako Bela knjiga v Dodatku ugotavlja, da je okoljska politika
»temeljna sestavina vzpostavljanja notranjega trga, pri èemer se obe (tj. okoljska politika
in politika vzpostavitve enotnega trga, op.p.) politiki enakovredno dopolnjujeta. ( )
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Integriran pristop, ki omogoèa pot trajnostnega drubenega in gospodarskega razvoja,
ni ivljenjskega pomena le za okolje samo, paè pa tudi za dolgoroèno uspenost notranjega
trga. Ta uspenost je odvisna od trajne uravnoteenosti politike na podroèjih industrije,
energetike, transporta, kmetijstva in turizma, le-ta pa so po drugi strani odvisna od
zmogljivosti okolja.«31 Bela knjiga je vsebovala veèji del okoljske zakonodaje  gre za 36
direktiv in 21 uredb od skupaj 70 okoljskih aktov, ki so vkljuèeni v osrednji del zakonodaje
EU. Ob tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da Bela knjiga ni obvezujoèi dokument,
marveè pripomoèek, ki ga je Komisija izdelala za potrebe pridruenih èlanic.
Kot pripomoèek pri priblievanju je Komisija leta 1997 objavila e Vodnik za zblievanje
z okoljsko zakonodajo Evropske unije,32 na podlagi potrebe po dopolnjevanju predstavitve
okoljske zakonodaje z neposrednim vplivom na notranji trg v Beli knjigi, z obseno
predstavitvijo, ki zajema celotni acquis communautaire o okolju.
V vodièu najdemo tri kljuène momente ali faze pristopanja:
· »Prviè, sprejeti ali spremeniti notranje zakone, pravila in postopke, tako
da so zahteve ustreznega zakona EU v celoti vkljuèene v notranjo
pravno ureditev. Ta proces je znan kot prestavitev [transposition]. Èeprav
imajo drave pri izbiri najustreznejega mehanizma, ki bi izraal okoljske
obveznosti Unije, precej pooblastil, pa so ta v nekaterih vidikih omejena
s splonimi naèeli prava Unije. V veèini primerov bo treba sprejeti
notranjo zakonodajo, ki jo odobri parlament, v nekaterih dravah pa s
predsednikim ali vladnim odlokom. ( ).
· Drugiè, zagotoviti potrebne institucije in proraèunska sredstva za
izpeljavo zakonov in predpisov (znana kot izvajanje [implementation] ali
praktièna uporaba direktiv).
· Tretjiè, vzpostaviti potreben nadzor in kazni za zagotavljanje
izpolnjevanja zakonov v celoti in pravilno (uveljavljanje [enforcement]).«33

Evropska komisija je tudi doloèila, da bo redno ocenjevala doseke kandidatk pri
izpolnjevanju »pogodbenih obveznosti«. Vsi dobro poznamo letna poroèila Evropske
komisije, v katerih je podana ocena o zaostankih in dosekih Republike Slovenije. Vse
do letonjega leta je Komisija ocenjevala predvsem uspenost prenosa, transpozicije
evropskega pravnega reda. Gledano formalno: ocenjevali so, kako uspeno evropski
pravni red (znamenite smernice EU) prestavljamo v domaèi pravni red, ali so bili upotevani
vsi èleni, njihova vsebina in postavljene vsaj minimalne obveznosti.
Leto 2002 je na doloèen naèin prelomno leto: letos bo Evropska komisija prièela ocenjevati
izvajanje in uveljavljanje preneene zakonodaje.34

2.4.2

Odpadki v EU: smernice

Evropska unija v preteklih 25 let na podroèju odpadkovne zakonodaje pripravila celo
vrsto smernic. V zgodovini nastajanja evropske okoljske zakonodaje in politike imajo
odpadki posebno mesto.
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Strukturo sprejetih smernic je mono predstaviti z naslednjo shemo.
Okvirne smernice:
Okvirna smernica o odpadkih (75/442/EEC)
Smernica o nevarnih odpadkih (91/689/EEC)

Posebne vrste odpadkov:
· Direktiva o odstranjevanju odpadnih olj (Directive on Disposal of Waste
Oils, 75/439/EEC, dopolnjena z 87/101/EEC in 91/692/EEC)
· Direktiva o odstranjevanju PCB in PCT (Directive on Disposal of PCBs
and PCTs, 76/403/EEC, nadomeèena z 96/59/EC)
· Direktiva o odpadkih iz industrije titanovega dioksida (Directive on Waste
from the Titanium Dioxide Industry, 78/176/EEC, dopolnjena z 91/692/
EEC, Procedures for the Surveillance of Titanium Dioxide Industry, 82/
883/EEC)
· Direktiva o odpadnem blatu in tleh (Directive on Sewage Sludge and
Soil, 86/278/EEC, dopolnjena z 91/692/EEC)
· Direktiva o odpadnih baterijah in akumulatorjih (Directive on Batteries,
917157/EEC, dopolnjena z 93/86/EEC)
· Direktiva o embalai in odpadni embalai (Directive on Packaging and
Packaging Waste, 94/62/EC, 97/128/EC, 97/129/EC)
· Direktiva o odsluenih vozilih (Directive on End of Live Vehicles, 2000/
53/EC)

Dirketive o procesiranju in odlaganju odpadkov:
· Direktiva o seigu odpadkov v novih in e obstojeèih objektih (Directive
on Municipal Waste Incineration for Existing Installations, 89/429/EEC
and for New Installations, 89/369/EEC)
· Direktiva o seigu nevarnih odpadkov (Directive on Hazardous Waste
Incineration, 94/67/EEC)
· Dirtektiva o celovitem prepreèevanju in nadzoru onesnaevanja (Integrated Pollution Prevention and Control, 96/61/EC)
· Direktiva o odlaganju odpadkov (Directive on Landfill of Waste, 1999/31/
EC)
· Direktiva o seiganju odpadkov (Directive on Incineration of Waste,
2000/76/EC)
Direktive in regulativa, ki posebej urejajo posamezna podroèja ravnanja z
odpadki:
· Regulativa o nadzoru nad izvozom, uvozom in tranzitom odpadkov v EU
in izven nje (Regulation on supervision Shipment of waste, 259/93/EEC,
dopolnjena z 120/97/EC, 94/575/EC, 94/721/EC, 94/774/EC, 96/660/EC)
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2.4.3

Odpadki v procesu priblievanja

Evropska komisija ravnanju z odpadki v sklopu procesa priblievanja ne posveèa kakne
posebne pozornosti, ali bolje, vsem okoljskim podroèjem posveèa bolj ali manj
uravnoteeno skrb.
Vlada je v letu 1998 pripravila Dravni program za sprejem pravnega reda Evropske
unije.35 e pred tem je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Okoljsko pristopno strategijo
Slovenije za vkljuèitev v Evropsko unijo,36 v kateri so bili doloèeni koraki sprejemanja
evropskega pravnega reda s podroèja okolja. Okoljska pristopna strategija je bila vkljuèena
v dravni program kot posebna priloga. Opravljena prva analiza usklajenosti slovenske
zakonodaje na podroèju ravnanja z odpadki je pokazala »razlike glede na zahteve v
okvirni direktivi o odpadkih (75/442/EEC)« saj domaèa zakonodaja ni vsebovala nobenih
doloèil za »registracijo in izdajo dovoljenj za zbiranje, transport in odlagalièa« odpadkov.37
Prav tako ni bila doloèena obveznost priprave naèrtov za ravnanje z odpadki.
Od tod naprej ni bilo veè igre  z rahlo kozmetièno napako: zahteve Zakona o varstvu
okolja so bile podrejene procesu priblievanja. Politièna prioriteta vlade je tako dokonèno
zaustavila sprejemanje e pripravljenega niza uredb in pravilnikov na podlagi ZVO. Dravni
program je doloèil prioritete in ... ministrstvo za okolje in prostor ter vlada sta prièela kot
po tekoèem traku sprejemati podzakonske predpise. Na podroèju odpadkov smo od leta
1998 do konca leta 2001 dobili celo vrsto uredb, pravilnikov, odredb in navodil.

2.4.4

Spisek sprejete zakonodaje med 1998  2001
· uredba o naèinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne
slube ravnanja s klavniènimi odpadki in kunim materialom ivalskega
porekla (UL RS 13/98) in
· pravilnik o ravnanju z odpadki (UL RS 84/1998),
· pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (UL RS 85/1998),
· pravilnik o odstranjevanju PCB (UL RS 15/2000)
· pravilnik o odlaganju odpadkov (UL RS 5/2000)
· uredba o naèinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne
slube ravnanja z radioaktivnimi odpadki (UL RS 32/99),
· pravilnik o monitoringu onesnaenosti podzemnih voda z nevarnimi
snovmi (UL RS 5/00).
· uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagaliè odpadkov
(UL RS 7/00),
· pravilnik o seiganju odpadkov (UL RS 28/00),
· uredba o emisiji snovi v zrak iz seigalnic nevarnih odpadkov (UL RS 28/
00),
· uredba o emisiji snovi v zrak iz seigalnic komunalnih odpadkov (UL RS
28/00),
· pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida (UL RS
57/00),
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· pravilnik o monitoringu onesnaenosti okolja zaradi odpadkov iz
proizvodnje titanovega dioksida (UL RS 57/00),
· uredba o kolièini odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se
odvajajo v vode in o emisijah snovi v zrak iz proizvodnje titanovega
dioksida (UL RS 64/00),
· pravilnik o ravnanju z embalao in odpadno embalao (UL RS 104/00),
· pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne
snovi (UL RS 104/00),
· pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS 105/2000)
· odredba o ravnanju z loèeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
slube ravnanja s komunalnimi odpadki (UL RS 21/01),
· uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
((UL RS 70/01).
· pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi
objektov in pri vzdrevalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (UL RS 72/2001)

Med leti 1994 in 1998 so bile sprejeti naslednji podzakonski predpisi o ravnanju z odpadki:
· odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (UL RS 39/96 in
spremembe in dopolnitve 45/96, 1/97, 59/98 in 12/2000),
· odredba o ravnanju z infektivnimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju
zdravstvene dejavnosti (UL RS 57/94),
· navodilo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti (UL RS t. 30/95)

Poleg e sprejetih podzakonskih aktov so v pripravi e naslednji predpisi:
· pravilnik o ravnanju z odsluenimi motornimi vozili,
· odredba o oskrbovalnem standardu ravnanja z nevarnimi komunalnimi
odpadki,

Stranski produkt tega procesa je, da so se mnogi roki za izvedbo, kolikor so sploh e
veljavni, zastavljeni tako v zakonu o varstvu okolja38 kot v stratekih usmeritvah ravnanja
z odpadki iz leta 1996 pomaknili globoko v prihodnost.
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3. Izvajanje strateških
dokumentov
Stalnica slovenske okoljske politike devetdesetih let je implementacijski deficit. Reèeno
drugaèe: sprejeti programi, naèrti in politike, kot tudi zakoni in podzakonski predpisi se
ne izvajajo celovito.

3.1 Doseganje ciljev odpadkovne politike
3.1.1

Uvod

V devetdesetih letih je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na podroèju ravnanja z
odpadki v Republiki Sloveniji pripravilo en strateki dokumenti in konec leta 1999 tudi
Nacionalni program varstva okolja (NPVO). Oba dokumenta sta med seboj ozko povezana.
Po IKROS-u, integralnem konceptu ravnanja z odpadki v Sloveniji iz leta 1992, je Vlada
ne glede na zahteve Zakona o varstvu okolja, da mora pripraviti nacionalni program
varstva okolja e v letu 1994, ele leta 1996 sprejela Strateke usmeritve Republike
Slovenije za ravnanje z odpadki (SURO) in jih septembra istega leta poslala v obravnavo
Dravnemu zboru. SURO so bile objavljene Poroèevalcu 3. oktobra 1996.39 Po ustaljenem
postopku je bil predlog najprej obravnavan na parlamentarnem odboru za infrastrukturo
in okolje, in to ele junija leta 1997. Takrat so mediji poroèali, da bo odbor za infrastrukturo
in okolje »Dravnemu zboru predlagal, naj strategijo ravnanja z odpadki obravnava kot
del nacionalnega programa varstva okolja, ki naj bi ga predlagatelj [vlada, op.p.] pripravil
za oktobrsko sejo DZ (v letu 1997, op.p.).«40
Z drugimi besedami, pristojni odbor je predlagal, da se sprejetje stratekih usmeritev
preloi do predloitve NPVO v parlamentu. Vendar do predloitve NPVO ni prilo oktobra
1997, marveè ele konec naslednjega leta, da bi nato NPVO konèno le bil sprejet
septembra 1999.41 SURO so bile tako  posredno  potrjene s strani najvijega politiènega
telesa ele tri leta po njihovi pripravi.
Ob tem moramo upotevati dejstvo, da je podroèje odpadkov izredno dinamièno. SURO
so bile pripravljene na podlagi ocen kolièin odpadkov iz leta 1994 in stanja na odlagalièih
v letu 1995. Pripravljalec (MOP) se je konceptualno zgledoval po evropski strategiji o
odpadkih iz leta 1989.42
V sam postopek priprave predloga teksta SURO ira javnost (npr. nevladne okoljske
organizacije, dravljani,...) ni bila vkljuèena. NPVO je bil pripravljan rahlo drugaèe. Javnost,
predvsem nevladne okoljske organizacije so bile vabljene na posebna sreèanja na
posamezne teme, kjer so lahko podali svoja mnenja in predloge v zvezi z ukrepi in
prioritetami.43 Vendar integralni tekst NPVO ni bil znan vse do zakljuène redakcije in
predloitve v Dravni zbor.
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Na podroèju odpadkov se NPVO ne osredotoèi na povzemanje vsebine SURO. »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«, ugotavljajo 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.«44 Karkoli to e pomeni.

Feniks IKROS (1992)
Za IKROS ali Integralni koncept ravnanja z odpadki v Sloveniji se je v javnosti
predpostavljalo, da gre za enovit dokument, ki nikoli ni bil dan na razpolago
javnosti ali kakor koli drugaèe objavljen. Po nekaterih podatkih zaèetki njegove
priprave segajo e v leto 1990,45 medtem ko naj bi se dela na IKROS-u zakljuèila
v avgustu dve leti kasneje.46
Dejansko je lo za mednarodni javni razpis s strani tedanjega Ministrstva za
varstvo okolja in urejanje prostora, objavljenem konec julija 1991. Do konca
novembra 1991 je ministrstvo dobilo 20 predlogov. Podelili so dve drugi nagradi,
IEI Maribor / GUA Holding ASA ter skupini Hidroineniring, Ekokemija,
Saubermacher Süd, IUG. V zaèetku leta 1992 je bila pripravljena e javna
predstavitev izbora ponujenih reitev za sistem ravnanja z odpadki v Sloveniji.
Ministrstvo za okolje in prostor je ob tej prilonosti izdalo posebno publikacijo
o ponujenih reitvah.47 Dejansko pa je prva skupina (vsaj IEI Maribor) v letu
1992 nadaljevala delo na IKROS-u in pripravila veèje tevilo elaboratov.48 Na
podlagi dostopnega materiala se je IKROS zavzemal za: »prepreèevanje,
minimizacijo, zbiranje in predelavo odpadkov s katerimi bi dosegli cilj: èim manj
odpadkov«, med inaèicami je poudarjeno posebna »posoda za bio-odpadke,
kjer se zbirajo organske snovi, ki jih je mono kompostirati«.49
IKROS je nato poniknil v zgodovinsko meglo vladnih predalov. Vlada ga nikoli
ni sprejela, o njem ni razpravljal Dravni zbor. Pa vendar je IKROS oèitno ivel
nekakno skrivno[stno] ivljenje in bil podlaga dejavnostim ministrstva za okolje
in prostor. Marko Slokar, dravni sekretar za okolje, je tako e v letu 1996
zatrdil, da »ni res, da je program IKROS zamrl. Zdaj je v fazi uresnièevanja.«50
To je bilo in je e docela nepreverljivo, bilo bi pa precej èudno, èe bi IKROS
predvidel neaktivnost Vlade RS na podroèju izvajanja ukrepov ravnanja z
odpadki, kateremu smo bili prièa predvsem v letih 1993-1998. Ob tem gre
seveda upotevati dejstvo sprejetja Zakona o varstvu okolja, Zakona o
gospodarskih javnih slubah in vzpostavljanje novega sistema lokalne
samouprave, ki je v celoti spremenila notranjo administrativno organiziranost
Slovenije. Predvsem na ravni delitve odgovornosti.

3.1.2

Proces priprave stratekih usmeritev za ravnanje z odpadki

Strateke usmeritve Republike Slovenije ravnanja z odpadki (SURO) so nastajale med
leti 1994 in 1996. Predstavniki ministrstva so v tem obdobju veèkrat javno napovedali
pripravo strategije. V letu 1994 je podjetje VGP Drava opravilo inventarizacijo odlagaliè
komunalnih odpadkov v Republiki Slovenji.51 Projekt je bil zakljuèen decembra 1994.
"
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Popisali in ocenili so 53 aktivnih odlagaliè. Letno se je zbralo »priblino 2.850.000 m3
odpadkov oz. cca. 850.000 ton«.52 Velika veèina odlagaliè je bila nelegalnih in neurejenih.
Na razpolago je bilo le e »12.900.000 m3 volumenskega prostora, kar bi naj zadoèalo
za 6-7 let odlaganja oz. do leta 2001. Kar 35 odlagaliè bi naj bilo »zapolnjenih v naslednjih
5 letih, 8 v naslednjih 5-10 letih in 9 v 10-20 letih«.53
Takni podatki so bili za MOP pretresljivi: »Ugotovitve tudije o 53 odlagalièih odpadkov
v Sloveniji so zaskrbljujoèe. Izkazalo se je, da so letne kolièine odpadkov bistveno veèje
kot jih je ocenil projekt IKROS oktobra leta 1992, èesar ni moè pripisati samo naraèanju
kolièin odpadkov v nekaj letih. Kolièine se ujemajo s podatki, ki jih je zbral Zavod za
statistiko.«54
Vendar kakne so bile ocene kolièin odpadkov v letu 1992? Dejstvo je, da smo v zaèetku
devetdesetih odpadke tehtali na enem samem od triinpetdesetih odlagaliè. Takratni
Zavod za statistiko je objavljal le podatke, pridobljene z vpraalniki, izpolnjene s strani
komunalnih podjetij, ki so prevzemala in odlagala odpadke.
IKROS je ocenjeval, da je v letu 1991 v sistem odvoza odpadkov vkljuèenih 65 %
prebivalcev, medtem ko je bilo v letu 1994 »v redni odvoz komunalnih odpadkov zajetih
1,5 milijona prebivalcev ali 75 odstotkov«.55 Ali povedano drugaèe: vsak v sistem vkljuèen
prebivalec Slovenije je pridelal 425 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je bilo skoraj
da veè kot so bila povpreèja v evropskih dravah.
Na podlagi tako zbranih podatkov se je MOP odloèil za naroèilo strokovnih gradiv za
pripravo koncepta ravnanja z odpadki pri podjetju Hidroineniring iz Ljubljane. V letu
1995 sta bila pripravljena dva dokumenta:
1. strokovne osnove za vrednotenje toka odpadkov,56
2. zasnove sistemskega koncepta za ravnanje z odpadki s prilogami.57

Strokovne osnove za vrednotenje toka odpadkov so izhajale iz rezultatov pregleda
odlagaliè in ocene kolièin odloenih odpadkov (850.000 ton). Zelo malo prostora so
namenile minimiziranju kolièin komunalnih odpadkov na izvoru (le osem strani od 245).
Dokument se osredotoèi na doloèanje poti zajema, razvrèanja, skladièenja, obdelave
in konène oskrbe »odpadkov iz naselij«. Pripravljalci so izhajali iz tega, da je potrebno
izloèiti bioloke in zelene odpadke e na izvoru z loèenim zbiranjem tovrstnih odpadkov.58
Za loèeno zbiranje so bili predvideni tudi: papir, steklo, plastika, avtomobilske gume,
kosovni odpadki, kovine in ostali odpadki. Posebno pozornost so posvetili zbiranju nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev in blatom èistilnih naprav. S tako postavljenim sistemom
loèenega zbiranja so predvideli, da bi lahko izloèili okrog 30 % komunalnih odpadkov.
Tako bi za nadaljnjo predelavo ostalo e okoli 451.000 ton preostalih èistih komunalnih
odpadkov, v katerih je »okrog 33% gorljivega material, ca. 14% je negorljivih snovi, velik
del pa predstavljajo ostali odpadki. [...] Dokaj velik dele ostalih odpadkov (53,2%, op.p.)
pomeni z ozirom na pomanjkanje rednih cikliènih analiz veliko neznanko pri izbiri tehnologij
strojnega sortiranja ali priprave sekundarnega goriva [...].« Prièakovali bi, da bi »veliko
neznanko«, veliko za veè kot tretjino vseh komunalnih odpadkov, avtorji razkrili z
intenzivnim in rednim preverjanjem sestave odpadkov. Nak. Avtorji so raje zelo hitro
sklenili, da je ta pomanjkljivost »manj problematièna, èe preostale odpadke segemo v
namenski seigalnici.«59 Na podlagi »temeljite« kalkulacije strokov sta se za »najbolj
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ekonomièni« izkazali varianti, ki sta vsebovali seiganje odpadkov. Seigalnici sta bili 
milo reèeno  v tem dokumentu strokovno podcenjeni za najmanj trikrat. So pa avtorji
ugotovili, da bi se s sistemom loèenega zbiranja, kompostiranja, strojnega separiranja
preostalih odpadkov in reciklae »zmanjala skupna kolièina èistih komunalnih odpadkov
v Sloveniji za 67%.«60 Vendar bi v tem primeru potrebovali vsaj pet (nad-regionalnih)
odlagaliè.
Zasnove sistemskega koncepta za ravnanje z odpadki so prinesle kopico predstavitev
monih ravnanj s posameznimi vrstami odpadkov. Avtorji se niso osredotoèili le na
komunalne odpadke, marveè na vse vrste odpadkov, ki nastajajo v Sloveniji. Za podroèje
komunalnih odpadkov so predlagali regionalni pristop in naslednjo hierarhijo postopkov
ravnanja z odpadki:
· zmanjanje kolièin,
· loèeno zbiranje,
· predelava in recikliranje,
· energetska izraba in
· odlaganje.61

V zasnovah sistemskega koncepta ravnanja z odpadki so avtorji zapisali tudi naslednje:
»Povpraevanje po sekundarnih surovinah je veliko (v letu 1994 ca. 320.000 ton), delno
se jih zaradi doseganja ugodnejih cen na tujih trgih izvozi. Povpraevanje po odpadnih
surovinah z namenom ponovne uporabe in recikliranja za stokrat presega ponudbo, kar
pomeni, da primanjkuje doloèenih vrst odpadnih materialov, med katerimi izrazito izstopajo
lesni odpadki, odpadni papir in lepenka, tekstilni ostanki in kovinski odpadki.« Ter dodajajo,
da »veliko povpraevanje istoèasno ne pomeni, da dosegajo sekundarne surovine v
popolnosti komercialno interesantno ceno.«62
Naèela so bila doloèena, hierarhija ravnanja z odpadki prevzeta, okvir je bil zadan. V
nadaljevanju bomo v kratkih èrtah predstavili SURO. Seveda nam ne gre za to, da bi v
celoti obnovili vsebino stratekih usmeritev, marveè za to, da predstavimo osnovna naèela
stratekega dokumenta, predvidene ukrepe in cilje s poudarkom na komunalnih odpadkih.
Toplo priporoèamo branje povzetka v nadaljevanju, saj je kljuènega pomena za
razumevanje ocene izvajanja stratekih usmeritev.

3.2 Strateke usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki
Strateke usmeritve so izhajale iz nekaterih ugotovitev v Poroèilu o stanju okolja 1995:63
· razmere pri ravnanju z odpadki so kritiène,
· podroèje ravnanja z odpadki je uvrèeno med temeljne okoljske
probleme in
· razreevanja te problematike je prednostno.

Strateke usmeritve so bile miljene kot »jasne usmeritve pri reevanju problematike
odpadkov, ki
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a) omogoèajo uèinkovite ukrepe, s katerimi kot konènim rezultatom
razbremenimo odlagalièa oziroma prostor kot nacionalno vrednoto,
b) dajejo dolgoroène reitve za
· zmanjanje kolièin vseh vrst odpadkov,
· postopno znievanje nevarnostnega potenciala odpadkov kot takih in
odloenih na odlagalièih,
· nadzor nad snovnimi tokovi odpadkov, ki nastajajo v slovenskem
prostoru in v obeh smereh prehajajo meddravne meje,
· optimalno izrabo snovne in energetske vrednosti odpadkov,
· vzpostavitev sistema infrastrukturnih objektov za obdelavo in predelavo
ter za varno in okolju sprejemljivo konèno oskrbo odpadkov.«64

Strateke usmeritve bi naj konkretizirale »temeljna naèela Zakona o varstvu okolja za
podroèje odpadkov« in jih dopolnila »zlasti s tistimi, ki so pomembna pri usklajevanju
predpisov z Evropsko unijo v skladu s 5. akcijskim programom Evropske unije« in »z
naèeli, ki izraajo relativno majhnost slovenskega gospodarstva, majhnost in obèutljivost
prostora ter varovanje naravnega bogastva in kulturne dedièine.«65
Strateke usmeritve so postavila naslednja temeljna naèela na podroèju ravnanja z
odpadki:
· reevanje problematike odpadkov na izvoru,
· naèelo preventive,
· loèen zajem snovnih tokov odpadkov,
· naèelo vraèanja naravi,
· racionalnost mree objektov in naprav,
· racionalnost gospodarjenja s prostorom ter varovanje naravne in
kulturne dedièine,
· inertizacija odloenih odpadkov ter saniranje neurejenih odlagaliè in
starih bremen.

Predvideni so bili naslednji tehnoloki sklopi in ukrepi za ravnanje s komunalnimi odpadki:
· ukrepi za zmanjevanje kolièine in nevarnostnega potenciala odpadkov
na izvoru,
· ukrepi loèenega zajema odpadkov za snovno izrabo,
· zbirno-pretovorni centri in prehodno skladièenje,
· priprava odpadkov za snovno izrabo v zbirno-predelovalnih in
demontanih centrih,
· toplotna obdelava odpadkov z izrabo njihove energetske vrednosti,
· odlaganje,
· saniranje opuèenih in divjih odlagaliè in
· izvoz izbranih vrst odpadkov.

S taknim ravnanjem naj bi do leta 2000 dosegli zmanjanje odloenih kolièin odpadkov
za 40%. K temu naj bi najveè prispeval:
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· loèen zajem biolokih in zelenih odpadkov in njihova predelava
(zmanjanje celotne kolièine trdnih odpadkov iz naselij in njim podobnih
iz gospodarstva in obrti za 10 do 15%),
· loèen zajem odpadnega papirja in njegova snovna izraba v obstojeèih
predelovalnih zmogljivostih (zmanjanje celotne kolièine trdnih odpadkov
iz naselij in njim podobnih iz gospodarstva in obrti za 5 do 7%),
· loèen zajem odpadnega stekla in njegova snovna izraba (zmanjanje
celotne kolièine trdnih odpadkov iz naselij in njim podobnih iz
gospodarstva in obrti za 3 do 5%).
· poveèana uporaba vraèljive steklene embalae,
· loèen zajem plastiène embalae, zlasti za pijaèe, in
· loèen zajem, prehodno skladièenje in v zaèetni stopnji vsaj delna
demontaa kosovnih odpadkov in odpadnih avtomobilov.

K zmanjanju odloenih kolièin odpadkov iz naselij naj bi najveè prispevala izgradnja
seigalnice odpadkov.
Tabela 1: Prièakovano zmanjanje kolièin odloenih odpadkov po SURO do leta 200066
Skupina odpadkov

Zmanjanje kolièin
odpadkov

Pozitivni uèinki

do
perspektive
l. 2000
Odpadki iz naselij: trdni odpadki
iz naselij skupaj s podobnimi iz
gospodarstva in obrti, kosovni
odpadki skupaj z opuèenimi
motornimi vozili, odpadki iz
èièenja komunalnih odpadnih
40
vod (kot suha snov), odpadki +/-15%
iz zdravstvenih ustanov in
odpadki gospodinjstev s
problematièni (nevarni)
sestavinami oz. nekateri njim
sorodni odpadki iz industrije,
obrti, ustanov

60
+/- 20%

Zmanjanje obremenitve
odlagaliè, snovna in energetska
izraba odpadkov z nadzorovanimi
emisijami ter ponovna uporaba
dela biomase; nianje
nevarnostnega potenciala z
izloèanjem odpadkov z nevarnimi
sestavinami

Na koncu SURO je objavljen e kratkoroèni program za uresnièitev koncepta ravnanja z
odpadki za obdobje 1996  1997.

3.3 Izvajanje ukrepov iz SURO
V nadaljevanju smo pripravili tabelarni pregled konkretnih korakov izvajanja SURO. V
levem stolpcu je zapis predvidenega ukrepa, medtem ko je v desnem naa ocena izvajanja
ukrepa. Ker gre za splone ukrepe, le-ti nimajo doloèenih posebnih rokov za izvedbo.
&
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Zato se bo naa ocena omejila predvsem na stanje ravnanja z odpadki v Sloveniji januarja
2002.
V Sloveniji je aktivnih 50 odlagaliè komunalnih ali nenevarnih odpadkov.
Tabela 2:

Predvideni ukrepi iz SURO in ocena njihovega izvajanja

Predvideni ukrep

Ocena

Ukrepi za zmanjevanje kolièine in nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru
· Poveèevanje veèkratnega kroenja
primarne embalae ob postopnem
opuèanju PVC in njegovi zamenjavi
z okoljevarstveno ustreznejimi
materiali in vrstami embalae.

Pravilnik o ravnanju z embalao in odpadno
embalao je bil sprejet ele konec leta 2000.
Veèina obveznosti za izvajanje pade v leto
2003.
Vlada in ministrstvo za okolje in prostor vse
do danes nista pripravila nobenega predloga
za opuèanje PVC materiala. e veè, v
zadnjih letih se je zelo razirila uporaba PVC
v proizvodnji oken in vrat.

· Spodbujanje lastnega kompostiranja
biolokih in zelenih odpadkov na
obmoèjih individualne gradnje.

Spodbujanje lastnega kompostiranja je bilo
prepuèeno komunalnim podjetjem in
lokalnim skupnostim. O tem ni na voljo
objavljenih podatkov.

· Loèen zajem odpadkov gospodinjstev Loèeno zbiranje nevarnih odpadkov iz
z nevarnimi sestavinami.
gospodinjstev s pomoèjo premiène zbiralnice
odpadkov je organizirano v 80% zajemnih
obmoèij. Veèja komunalna podjetja imajo
lastne zbiralnice nevarnih odpadkov, medtem
ko se v nekaterih manjih komunalnih
podjetjih posluujejo storitev podjetij,
specializiranih za ravnanje z nevarnimi
odpadki.
· Ukrepi loèenega zajema odpadkov
za snovno izrabo

Loèeno zbiranje odpadkov (z razliènimi
sistemi, ekoloki otoki, bioloki in meani
odpadki) poteka na 23 zajemnih obmoèjih od
petdesetih. Loèeno zbiranje je v veèini
primerov nizke intenzivnosti in omejeno na
gosteje naseljena obmoèja. Podatki o loèeno
zbranih odpadkih so zelo skopi. Po nekaterih
ocenah (predvsem kar se tièe odpadne
embalae) se kolièine gibljejo med 8 % in
12 %.V zaèetku leta 2001 je bila sprejeta
odredba o ravnanju z loèenimi frakcijami, ki
doloèa da morajo do konca leta 2003
komunalna podjetja postaviti ekoloke otoke
na vsakih 500 prebivalcev (razen v redko
poseljenih obmoèjih).
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· Loèen zajem biolokih in zelenih
odpadkov kot minimizacijskega
ukrepa.
Vrhnika,

· Loèen zajem prednostno papirja in
stekla (loèeno zbiranje belega in
barvnega) ter sekundarno kovin
(ploèevink) ter izbranih umetnih mas
na ekolokih otokih v naseljih oz. v
podjetjih in ustanovah.

Loèen zajem biolokih odpadkov je bil do leta
2002 uveden le v manjem tevilu zajemnih
obmoèij: Èisto mesto Ptuj, Komunala
Okolje Piran, Snaga Maribor, Komunala
Lendava, Loka Komunala. Zbiranje biolokih
odpadkov v teh obèinah poteka na razliène
naèine in z razlièno uspenostjo.
Bioloke odpadke (zeleni odrez) loèujejo na
40 % odlagaliè.
Zbiranje papirja, stekla, ploèevink in plastike
poteka predvsem preko ekolokih otokov.
Steklo se v veliki veèini primerov zbira
meano (belo, zeleno).
Papirja se letno loèeno zajame med 55.000
in 65.000 ton, predvsem zaradi dejavnosti
specializiranih zbiralcev in preprodajalcev
odpadnega papirja (Papirservis, Dinos,
Surovina, Vaèo).
Loèeno zbiranje plastike in ploèevink je
organizirano na 16 % zajemnih obmoèij.

· Loèen zajem kosovnih odpadkov iz
Kosovne odpadke 1-2 letno zbirajo na 82%
gospodinjstev (z akcijami ali na poziv). zajemnih obmoèjih. V 16% obmoèij se
kosovni odpadki zbirajo redno in veèkrat na
leto.
Kosovni odpadki se delno oddajajo
predelovalcem odpadkov (Dinos, Surovina,
Wolf).
· Zajem meanih trdnih odpadkov iz
naselij, preostalih po loèenem
zbiranju na izvoru.

V letu 2001 je v sistem ravnanja z odpadki
vkljuèenih ca. 93% prebivalstva.

· Loèen zajem odpadnih avtomobilskih
gum pri vulkanizerjih, servisnih
delavnicah, prevoznih podjetjih.

Letno v Sloveniji zbere okoli 12.000 ton
avtomobilskih gum. Ni vzpostavljen poseben
sistem za njihovo loèeno zajemanje.

Zbirno-pretovorni centri in prehodno
skladièenje

V Sloveniji do januarja 2002 ni bil zgrajen
noben zbirno-pretovorni center za potrebe
transportiranja preostalih odpadkov v
seigalnico.

Priprava odpadkov za snovno izrabo V Sloveniji imamo danes le eno samo sortirno
v zbirno-predelovalnih in demontanih napravo. Naprava je bil zgrajena na Vrhniki,
centrih
kjer dosegajo med 48% do 54% loèevanje
odpadkov.

!
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· zbiranje selekcioniranih odpadkov
(zlasti odpadne embalae)
· demontani centri za izrabljena in
opuèena motorna vozila
· demontaa bele tehnike in drugih
gospodinjskih aparatov, tudi
elektronskih aparatov.

Pravilnik o ravnanju z embalao in odpadno
embalao je bil sprejet ele konec leta 2000.
Veèina obveznosti za izvajanje zapade v leto
2003.
Do leta 2002 je bil vzpostavljen en center za
demontao izrabljenih vozil (podjetje Wolf,
Cankova). Obstaja veè centrov za ravnanje z
odpadnimi avtomobili in e veè
preprodajalcev z deli odpadnih avtomobilov.
V Sloveniji nimamo demontanega centra za
belo tehniko in druge gospodinjske aparate.
Na nekaterih odlagalièih (npr. Vrhnika, Ptuj)
se tovrstni odpadki delno demontirajo.

· kompostiranje biolokih in zelenih
odpadkov
· gradnja naprave za toplotno obdelavo
blata iz èièenja komunalnih
odpadnih vod in grezniènih goè
v zvrtinèeni plasti.

Na celotnem obmoèju Slovenije deluje le
nekaj »kompostarn«, ki pridelajo priblino
56.000 m3 komposta (ali 14.000 ton). Od
tega levji dele pade na kompostarno v
Vrhniki.
Verjetno je pripravljalec SURO predvidel
izgradnjo posebne seigalnice za seiganje
blata iz èistilnih naprav (ÈN). Na sreèo do
danes nismo dobili nobene nove seigalnice.

Toplotna obdelava odpadkov z izrabo
njihove energetske vrednosti

V Sloveniji, na sreèo, e nismo zgradili
nobene seigalnice komunalnih odpadkov ali
blat iz èistilnih naprav.

Odlaganje
a) Do dograditve oz. vzporedno s pripravami
za gradnjo naprav za toplotno obdelavo
odpadkov (prehodno obdobje):
· raziritev in rekonstrukcija nekaterih
odlagalièih, ki so z novimi odlagalnimi
povrinami prilagojena standardom
EU (zapiranje v letih 2000 - 2003), ki
bodo prevzela odpadke z obmoèij, na
katerih bodo obstojeèa odlagalièa
zapolnjena,

Med leti 1997 in 2002 se je saniralo ali pa se
je sanacija zaèela na enajstih odlagalièih od
takrat e 54 (sanacije so potekale v Ormou,
Ljutomeru, Trebnje, ...).
Zaprtih je bilo nekaj odlagaliè odpadkov
(alec, Hrastovec, Radeèe, Vrhnika, ).

· rekonstrukcija dolgoroèno perspektiv- Rekonstruiranih je bilo nekaj veèjih odlagaliè
nih odlagaliè z novimi odlagalnimi
v dravi: Bukovlak, Volèe, Mala Meakla,
povrinami zgrajenimi po standardih
paja dolina...
EU,
· gradnja novih dolgoroèno perspektivnih V tem obdobju se je zgradila ena sama
odlagaliè za eno ali veè regij, lociranih nova deponija: paja dolina pri Grosuplju.
in zgrajenih po standardih EU,
Naèrtuje se veè novih (Maribor, Puconci,
Ptuj, )
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b) Po dograditvi naprav za toplotno
obdelavo odpadkov

Ker seigalnica odpadkov ni bila zgrajena,
neslednji ukrepi niso bili izvedeni.

· gradnja odlagaliè za ostanke po
toplotni obdelavi

N/A

· odlaganje preostankov odpadkov, ki
so po lastnostih primerni samo za
odlaganje, na odlagalièih za eno
ali veè regij.

N/A

Saniranje opuèenih in divjih
odlagaliè

Proces èièenja divjih odlagaliè je bilo v
celoti prepuèeno pobudi lokalnih skupnosti.
Vendar se e zmeraj ocenjuje, da je divjih
odlagaliè med 40.000 in 50.000.

Izvoz izbranih vrst odpadkov

Ta ukrep je v nasprotju z evropskim naèelom,
da je potrebno odpadek odstraniti èim blije
mestu njegovega nastanka.

3.4 Nalahko obljubljena hitrost
Strateke usmeritve so vsebovale tudi spisek nalog oziroma kratkoroèni program za
uresnièitev koncepta ravnanja z odpadki za obdobje 19961997. e prvo branje teh
ukrepov kae na neresno naèrtovanje s strani pripravljalcev SURO. e hitra analiza
zmogljivosti ministrstva za okolje in prostor bi jim morala pokazati, da ministrstvo za
izvedbo tako velikega projekta ni bilo dovolj opremljeno  ne z razpololjivimi èlovekimi
viri in ne z znanjem.
Tako je bila, na primer, predvidena »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 katere smo e zgoraj
videli, da ni bilo politiène volje za njihov sprejem. 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 nevoljnost pri pripravi in sprejemanju »e pripravljenih«
predpisov. Danes imamo jedro odpadkovne zakonodaje sprejete, prièelo pa se je zatikati
pri zagotavljanju sistema naprav za ravnanje z odpadki. V pogovorih s predstavniki
ministrstva lahko velikokrat opazimo tenjo k prenaanju bremena na tuja ramena 
enkrat smo krive nevladne organizacije (ker nasprotujemo seiganju odpadkov), drugiè
spet so krivi neinformirani obèinski svetniki ali trmasti upani. Zelo redko sliimo karkoli o
vedenju komunalnih podjetij in njihovi usposobljenosti ali pripravljenosti, izvajati naloge,
postavljene z nizom novih predpisov. Dejstvo je, da so le redka komunalna podjetja
usposobljena za naèrtovanje in izvajanje zapletenih ukrepov.
!
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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; pravzaprav bi si lahko podroèje
urejanja prostor kar podalo roko z ravnanjem odpadkov  obe kaeta na problematiènost
urejanja podroèij znotraj katerih se lomijo kopja o reitvah in kriajo razlièni interesi. Reèeno
drugaèe, problem je inherenten samemu sistemu odloèanja in spremljanja izvajanja
odloèitev. Pa vendar je bila v juliju 2001 (ele!) zakljuèena IV. faza priprave zasnove
obmoèij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za ravnanje z odpadki.67 Tudi 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 povezoval[k]e 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.«68
Teko bi prièakovali, da bi v takni situaciji »drava« skrbela e za stara bremena in
njihovo sanacijo. Zato tudi niso bila pripravljena merila za pripravo sanacijskih programov.
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 na tuja ramena)69 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; ter strokovnih podlag za vnos v uène programe
izobraevalnih« ali »organizacija 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 s 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.70
Eno financirano s strani ministrstva za okolje in drugo v sklopu priprav na vstopanje v
Evropsko unijo, financirano s strani Evropske komisije.
Nasploh je prièetek procesa priblievanja Evropski uniji blagodejno deloval na aktivacijo
sil na ministrstvu za okolje. tevilo ljudi, odgovornih za podroèje odpadkov, se je poveèalo.
Pripravljene so bile tudije za prilagajanje oziroma oblikovanje slovenske zakonodaje na
podroèju odpadkov (ki je leta 1998 e ni bilo!). Pripravljena je bila tudija o vrstah in
kolièinah odpadnih olj v dravi.71 Prilo je do izvedbe razpisa in postavitve centra za
razgradnjo avtomobilov.72 V letu 2001 je bil pripravljen celo operativni program ravnanja
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z gradbenimi odpadki  resda zgolj v obliki dokumenta, naroèenega s strani ministrstva
za okolje.73
Èetudi so SURO predvidele pripravo programov za trenje nekaterih vrst odpadkov (steklo,
gume, plastika) do taknih tudij ni prilo. Èetudi je priblievanje Evropski uniji zelo pozitivno
vplivalo na sprejemanje odpadkovne zakonodaje je hkrati tudi v celoti zavrlo kakrnokoli
naèrtno izvajanje zahtev in ukrepov iz SURO. V kolikor danes SURO uporabimo kot
referenèni dokument, gre bolj za kontingentno sklepanje po analogiji.
Zato je tolikanj bolj èudno, kako je ministrstvo poèasi, vztrajno in z vsemi silami podpirala
priprave na izgradnjo seigalnice v severovzhodni Sloveniji in na Gorenjskem. Le ta del
SURO je bil dejansko aktivno podprt e pred podpisom evropskega sporazuma. Pronja
za izdajo smernic za izdelavo lokacijske dokumentacije je na ministrstvo priromala e
pred sprejetjem SURO na vladi v letu 1996.

3.5 Ne-doseganje ciljev SURO
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 zajema
odpadkov je v letu 2001 dosegla 93 %.

3.6 Financiranje projektov ravnanja z odpadki na nacionalni ravni
Zaradi neizvajanja ukrepov iz stratekih usmeritev ravnanja z odpadki in poznega
sprejemanja nove odpadkovne zakonodaje je bila veèina investicij v projekte ravnanja z
odpadki namenjena za sanacije, rekonstrukcije in iritve obstojeèih odlagaliè odpadkov.
Zaradi rasti kolièin komunalnih odpadkov se je pritisk na obstojeèa odlagalièa e poveèal.
Nekaj odlagaliè je bilo do danes zaradi zapolnitve e zaprtih. S pomoèjo nepovratnih
sredstev in subvencij iz proraèuna (iz davkoplaèevalskega denarja) ter ugodnih kreditov
ekoloko-razvojnega sklada, se je podaljevala stara praksa zbiranja in odlaganja
odpadkov.
Manji dele (37%) sredstev je bil namenjen drugim oblikam ravnanja z odpadki (uvajanje
loèenega zbiranja odpadkov s sofinanciranjem nakupa posod za odpadke, izgradnjo
kompostarn...). Zaradi neurejenosti zakonodaje je bilo ministrstvo za okolje prisiljeno v
sofinanciranje poizkusov gaenja krize pomanjkanja odlagaliènega prostora.
Viina porabljenih sredstev samih komunalnih podjetij oziroma podjetij, ki ravnajo z
odpadki, ali njihovih lastnikov (obèin) v tej predstavitvi nismo upotevali.

!"

Odpadki: problem ali izziv? - Poroèilo

Tabela 3: Poraba sredstev ministrstva za okolje in prostor in ekoloko razvojnega sklada
med leti 1995 in 2001
Namen sredstev

1995-2001

Deponije

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

1995-2001

6% 1%
Deponije
Naprave za predelavo
odpadkov

30%

63%

Loèeno zbiranje
odpadkov
Tehtnice

Graf 1: Namen porabe sredstev po namenu za ravnanje z odpadki med leti 19952001
V nadaljevanju smo zbrali podatke o sofinanciranju projektov ravnanje z odpadki s strani
Ekoloko-razvojnega sklada RS in Ministrstva za okolje in prostor v obdobju med 1995
2001.

3.6.1

Ekoloko razvojni sklad

Leta 1995 je bil objavljen drugi javni razpis Eko-sklada v viini 710 milijonov SIT. Sredstva
so bila namenjena tudi za podroèje ravnanja s komunalnimi odpadki. Prispelo je vlog za
282 milijonov SIT, odobrenih je bilo 195 milijonov SIT. Ta razpis se je navezoval na javni
razpis za dodelitev nepovratnih sredstev, ki ga je maja 1995 objavilo MOP.74
e na tem razpisu se je pojavil problem pomanjkanja dobor pripravljenih projektov, kateri
so zadovoljevali kriterije iz razpisne dokumentacije.
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Tabela 4: Delitev sredstev po namenu
Poraba sredstev

1995-2001

Deponije

606.065.516,00 SIT

Naprave za predelavo odpadkov

387.304.715,00 SIT

Loèeno zbiranje odpadkov

37.650.000,00 SIT

Skupaj

1.031.020.225,00 SIT

1995-2001

4%
Deponije
38%
58%

Naprave za predelavo
odpadkov
Loèeno zbiranje
odpadkov

Graf 2: Kreditna sredstva Ekoloko razvojnega sklada po namenu (odpadki) med leti
1995 in 2001
Razpis 02-LI9575
Naziv projekta
Loèeno zbiranje komunalnih odpadkov

odobren znesek
8970000

Razprevanje izcednih vod na deponiji KO Vranovièi

1971000

Zaèitna ograja komunalne deponije Unièno v Hrastniku

2094000

Sanacija in raziritev sanitarne deponije II. Faza

49264000

Sanacija odlagalièa KO Mala Meaklja

81907916

Sanacija odlagalièa KO Mala Meaklja

16381600

Sanacija, rekultivacija in iritev deponije Bukovlak
Skupaj

!$

50793000
211381516
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Razpis 06-LI96
Naziv projekta

odobren znesek

Deponija Globoko I. faza

27354000

Pilotna kompostarna Ptuj I. faza

20157000

Obdelava mulja na èistilni napravi Cerkno

7000000

Sanacija, rekultivacija in iritev deponije Bukovlak, II. In III.

50000000

Loèeno zbiranje odpadkov

28680000

Kompostarna komunalnih odpadkov

16000000

Skupaj

149191000

Razpis 09-LI97A
Naziv projekta

odobren znesek

Odlagalièe KO Volèe

40000000

Sanacija in raziritev deponije II. faza

27300000

Skupaj

67300000

12LI98A

76

V razpisu 1998 za ravnanje z odpadki niso bila namenjena nobena finanèna sredstva.
15LI99A
Naziv projekta

odobren znesek

Gradnja 1.faze nadvianja II.polja - odlagalièe Barje
Specialno komunalno vozilo

125.000.000,00
17.000.000,00

Nabava veènamenske komunalne opreme in posod

27.000.000,00

Sanacija in zapiranje komunalnega odlagalièa Podhom

33.000.000,00

Skupaj

202.000.000

18LI00A
Naziv projekta

odobren znesek

Deponija komunalnih odpadkov paja dolina - center za ravnanje
z odpadki Grosuplje - I. faza podfaza ureditev deponije

20.000.000,00

zakljuèek obstojeèe deponije v Puconcih

31.000.000,00

Skupaj

51.000.000
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21LI01A
Naziv projekta

odobren znesek

Center za ravnanje z odpadki, Letnik-Saubermacher, Lenart

177.247.715,00

Deponija komunalnih odpadkov paja dolina - center za ravnanje z odpadki Grosuplje - 1
faza - spremljajoèi objekti
97.900.000,00
Ravnanje z odpadki (vozila in posode)

25.000.000,00

Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava -Ormo

50.000.000,00

Skupaj

3.6.2

350.147.715

Ministrstvo za okolje in prostor

Tabela 5: Zneski subvencij ministrstva za okolje po namenu porabe med leti 1998 in
2001
1998-2001
Deponije

518.250.022,00 SIT

Naprave za predelavo odpadkov

148.079.667,00 SIT

Loèeno zbiranje odpadkov

62.280.394,00 SIT

Tehtnice

10.911.270,00 SIT

Skupaj

739.521.353,00 SIT

1998-2001

8% 1%

Deponije
Naprave za predelavo
odpadkov

20%

Loèeno zbiranje
odpadkov
71%

!&
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Tehtnice

Graf 3: Subvencije ministrstva za okolje in prostor komunalnim podjetjem in obèinam
po namenu (odpadki) med leti 1998 in 2001
1998
Naziv prijavitelja Naziv investicije

Priznana
investicijska
vrednost

Sofinanciranje

%

Obèina Lendava Ureditev zakljuènega prekrivnega
sloja, ureditev dna in brein za
II. fazo odlagalièa odpadkov

29169481

12657900

43,38

Obèina Tolmin

Deponija KO Volèe

73130760

23565200

32,22

MO Maribor

Sanacija deponije KO Pobreje
v letu 1997

25605408

8618100

33,66

Obèina Vrhnika

Prebiralnica odpadkov
in kompostarna

53974071

26987035

50,00

114100000

38377700

33,64

12337172

5417500

43,91

8679052

4339526

50,00

35702143

11378600

31,87

Obèina Postojna Sanacija deponije KO II. faza
MO Velenje

Odplinjanje deponije KO II faza

JKP Radlje ob
Dravi

Loèeno zbiranje KO

KSP Hrastnik

Izgradnja objektov za dopolnitev
I faze deponije Unièno, sortirni
plato, kompostarna, Geotec.
Zabojniki

JP Komunala
Radeèe

Ravnanje s komunalnimi odpadki
 loèeno zbiranje

7819875

3909937

50,00

360517962

135251498

40,97

Priznana
investicijska
vrednost

Sofinanciranje

%

1. sprememba tehnologije
kompostiranja 2. dobava
specialnega vozila za
pobiranje organskih odpadkov
3. dobava avtomatske stiskalnice
odpadkov Tojnice

49557365

24778682

50,00

Zakljuèitev I faze deponije
Unièno in uvedba loèenega
zbiranja odpadkov

27332316

19883596

72,25

Obèina Radeèe Izgradnja ekolokih otokov

14133150

7066575

50,00

Skupaj

1999
Naziv prijavitelja Naziv investicije

KP Vrhnika

KSP Hrastnik
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Snaga Maribor

Posegi za zmanjanje emisij
iz odlagalièa KO Pobreje,
etapa 98

23507716

11750000

49,96

Javne naprave
Celje

Sanacija in raziritev odlagalièa
Bukovlak  zbirnik investicij

69689588

27875835

40,00

JKP Grosuplje

Deponija KO Opaja dolina
 CERO Grosuplje

115776396

46310559

40,00

119807765

47923105

40,00

Obèina Ljutomer Sanacija deponije KO Ljutomer
Komunala
Trebnje

Komunalna deponija Globoko
 I.faza, nabava kompaktorja

Skupaj

42012600

12603600

30,00

461816896

198191952

46,56

Priznana
investicijska
vrednost

Sofinanciranje

%

2000
Naziv prijavitelja Naziv investicije

Obèina
Gorenja vas
 Poljane

Loèeno zbiranje odpadkov na
podroèju celotne obèine

14070800

7035400

50,00

Javne naprave
Celje

Sanacija, raziritev in rekultivacija
komunalnega odlagalièa
Bukovlak
87651018

35060407

40,00

Snaga Maribor

Posegi za zmanjanje emisij
iz odlagalièa KO Pobreje,
etapa 99

52512427

22154993

42,19

JKP Grosuplje

Deponija KO paja dolina
 CERO Grosuplje, nadaljevanje 223543243

89417297

40,00

KSP Hrastnik

Dokonèanje I faze deponije
Unièno, dopolnitev infrastrukture

70380311

16645448

23,65

Obèina Ormo

Sanacija deponije KO Dobrava,
Ormo

104495881

31348754

30,00

552653680

201662299

37,64

Priznana
investicijska
vrednost

Sofinanciranje

%

51509224

24085713

46,76

Skupaj
2001
Naziv prijavitelja Naziv investicije

Snaga Maribor

"

Posegi za zmanjanje emisij
iz odlagalièa za nenevarne
odpadke Pobreje, etapa 2000
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Obèina
Slovenske
Konjice

Izgradnja CERO  1. in 2. etapa

125280283

58581060

46,76

KSP Hrastnik

Dopolnitev infrastrukture deponije
Unièno  nadaljevanje
31683223

14815075

46,76

KP Vrhnika

Hala za zorenje in skladièenje
komposta

56360756

26354290

46,76

KSP Litija

30 tonska kamionska tehtnica

8721336

4078097

46,76

Obèina Logatec Rekonstrukcija in sanacija
komunalnega odlagalièa na
Ostrem vrhu v Logatcu  I. faza

67743143

29739240

43,90

JP Komunala
Lako

39836440

11158187

28,01

Ravnanje s komunalnimi odpadki
 loèeno zbiranje odpadkov

Komunala Koper Sistem loèenega zbiranja
odpadkov v MO Koper

48503805

13585916

28,01

Nakup zabojnikov za loèeno
zbiranje biolokih odpadkov
 1. faza

11889171

3330157

28,01

Komunala
Trebnje

Mostna tehtnica nosilnosti 50 T
 Globoko

24395476

6833173

28,01

JKP Komunala
Koèevje

Ravnanje s komunalnimi odpadki
 nabava posod

42324059

11854696

28,01

508246916

204415604

37,09

JKP Grosuplje

Skupaj
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3.7 Nacionalni program varstva okolja
Kot smo e omenili zgoraj, NPVO ne prinaa kaj dosti novega razen nove tabele ukrepov.
NPVO samo ponovi osnovna naèela in glavne cilje SURO. e posebej je zanimiv oddelek
z ukrepi, kjer se NPVO neposredno nanaa na investicije v sistem ravnanja z odpadki in
pravi, da je »podroben pregled potrebnih investicij« opredeljen s SURO. SURO so bile
pisane v letu 1995 in sprejete na Vladi v letu 1996. Do danes je preteklo 6 (est) let. Ali
lahko trdimo,da so investicijski predlogi danes sploh e relevantni? Zagotovo ne. Èe e
niè drugega so napredovale tehniène reitve ravnanja z odpadki in èedalje veè je izkuenj
z uvajanjem loèenega zbiranja in snovno predelavo ali reciklao odpadkov. Dananja
trièa z odpadki so moèneje razvita kot v prvi polovici devetdesetih prejnjega stoletja.
Tabela 6:

Ocena izvajanja NPVO

Ukrepi za dosego ciljev

Rok

Izvedba

Analiza izvajanja Strategije
opravljena.

1999

Analiza s strani MOP ni bila
ravnanja z odpadki

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

2003

Pripravljen je bil operativni program za
ravnanje z embalao in odpadno
embalao. V letu 2001 sta bila s strani
MOP oddana v pripravo e operativna
programa za komunalne
(Hidroineniring d.o.o.) in nevarne
odpadke (Envita d.o.o.).

1999

Veèina predpisov je bila sprejetih in
usklajenih z EU.

Politika ravnanja z odpadki

Zakonodaja
Sprejem osnovnega sistema
predpisov na podroèju ravnanja
z odpadki v skladu z ureditvijo EU
Intitucionalna krepitev
Kadrovska okrepitev za izvajanje
1999
programskih, upravnih in inpekcijskih
nalog na podroèju ravnanja z odpadki

Do leta 2001 so se delno kadrovsko
okrepile vse tri bistvene institucije za
delovanje sistema ravnanja z odpadki
na upravno-administrativni ravni 
MOP, ARSO in IRSOP

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

Baza podatkov je vzpostavljena in se
iri z novimi obveznostmi poroèanja.

"

2000
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Osnovne investicije in tehnièni ukrepi  podroben pregled potrebnih investicij je
opredeljen s Strategijo ravnanja z odpadki
A. Investicije na podroèju ravnanja s komunalnimi in njim podobnimi odpadki
Vzpostavitev sistemov za zbiranje,
2010
sortiranje, pretovarjanje, predobdelavo
in predpripravo odpadkov

Ocena ni mona.

Sanacija in rekonstrukcija sedanjih ter 2015
izgradnja novih odlagaliè odpadkov

V letih 2000 in 2001 je MOP
sofinanciral sanacijo in rekonstrukcijo
odlagaliè Unièno, Ormo, paja
dolina in Bukovlak.

Izgradnja objektov in naprav za toplotno 2010
obdelavo odpadkov

Ocena ni mona. Aktualna je izgradnja
seigalnice odpadkov v Kidrièevem in
v Ljubljani. Predlagatelji gorenjske
seigalnice so od predloga odstopili.

B. Investicije na podroèju ravnanja z odpadki iz dejavnosti
Priprava in izvedba programov
ravnanja z odpadki v industriji,
energetiki, kmetijstvu, gozdarstvu
in gradbenitvu

2010

MOP je v letu 2001 naroèil in pridobil
podlage za pripravo operativnega
programa ravnanja z gradbenimi
odpadki.

Raziskovanje
Preuèitev ekonomskih ukrepov za
1999
spodbujanje rasti snovne in energetske
uèinkovitosti drube (javni sektor
in gospodarstvo)

Ukrep ni bil izveden.

Izobraevanje, usposabljanje in informiranje
Uveljavljanje specializiranih
programov za minimaliziranje
in recikliranje odpadkov
(broure, èlanki, TV-oddaje,
plakati ipd.)

trajna
naloga

Ukrep se ne izvaja.
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4. Izvajanje zakonodaje
4.1 Pravilnik o ravnanju z odpadki
S sprejemom pravilnika o ravnanju z odpadki (december 1998) smo v Sloveniji dobili prvi
pravno zavezujoèi sploni predpis s podroèja odpadkov. Pravilnik, med drugim, doloèa:
· obveznosti posameznih akterjev ravnanja z odpadki,
· klasifikacijski seznam vseh odpadkov,
· obveznost gospodarjenja z odpadki,
· prepoved meanja odpadkov,
· naèine ravnanja z odpadki in
· obveznosti poroèanja.

S pravilnikom o ravnanju z odpadki so bila v slovenski pravni red uvedena vsa doloèila
evropske okvirne smernice o odpadkih. Vendar je ob tem potrebno ugotoviti, da gre v
primeru evropske okvirne smernice za smernico iz leta 1975. Z drugimi besedami: gre za
precej staro smernico, katera na primer za moen naèin ravnanja z odpadki dopuèa
»seiganje na morju«. V 70. letih je namreè bila razirjena praksa seiganja nevarnih
odpadkov v ladijskih seigalnicah med plutjem na odprtem morju. Tudi takne »reitve«
je pripravljalec pravilnika o ravnanju z odpadki, ministrstvo za okolje in prostor, enostavno
prevzelo  tj. v kolikor bi eleli postaviti ladijsko seigalnico v koprskem zalivu, je to
mono, saj pravilnik dopuèa seiganje na morju kot legitimen postopek ravnanja z
odpadki.

4.1.1

Definicija odpadka

Pravilnik je jasno definiral pojem odpadka.
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrèen v eno od skupin odpadkov, doloèenih v
klasifikacijskem seznamu odpadkov v prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika, ki ga imetnik
ne more ali ne eli uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu kodi in ga zato zavre,
namerava ali mora zavreèi. Odpadek je tudi vsaka snov ali predmet, razvrèen v eno od
skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge
javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevaati, predelati
ali odstraniti na predpisan naèin.
V Evropski uniji se je v vmesnem èasu (od leta 1975) dogodilo veliko. Predvsem na temo
razlikovanja med tem ali je odpadek lahko dobrina, blago. Kar je sproilo veè pravnih
sporov na evropskem sodièu.

""
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4.1.2

Gospodarjenje z odpadki

Jasnost definicije koncepta »odpadka« je izredno pomembna za oblikovanje politike
gospodarjenja z odpadki. Po slovenskem pravilniku gospodarjenje z odpadki zajema:
· prepreèevanje in zmanjevanje nastajanja odpadkov
· prepreèevanje in zmanjevanje njihovih kodljivih vplivov na okolje in
· samo ravnanje z odpadki.

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevaanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov,
vkljuèno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zakljuèku delovanja objekta
ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
Za oblikovanje politike gospodarjenja z odpadki je izredno pomemben koncept »predelave
odpadkov«. Po definiciji je predelava odpadkov namenjena »koristni uporabi odpadkov
ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklao odpadkov za predelavo v surovine in
ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski
peèi ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.« Pripravljalec pravilnika o ravnanju z
odpadki je e posebej doloèil, da »seiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno
obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.«
Pravilnik doloèa, da je odpadke treba predelati, èe za predelavo obstajajo tehniène
monosti in monosti nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin (9.
èlen). Tukaj se nam postavlja vpraanje, kaj storiti v primeru kadar »tehniène monosti«
niso na razpolago. Ali je v tem primeru dopuèeno odstranjevanje odpadkov (npr. s
seiganjem in odlaganjem)? Pripravljalec je e nadalje zapletel poloaj s formulacijo v
naslednjem odstavku istega èlena: »(...) odpadkov ni treba predelati, èe so stroki
predelave nesorazmerno viji od strokov njihove odstranitve.« Kaj v tem primeru pomeni
»nesorazmerno viji« stroki? En krat viji stroki od strokov odstranitve, dva krat viji?
Postavlja se vpraanje koliko dejansko stane odlaganje odpadkov v Republiki Sloveniji.
Odpadkov tudi ni potrebno predelati, èe njihovo odstranjevanje manj obremenjuje okolje
kot njihova predelava, predvsem glede na:
· emisije snovi in energije v zrak, vode in tla,
· porabo naravnih virov,
· energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moè pridobiti, in
· vsebnost nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri predelavi odpadkov,
ali v ostankih odpadkov po njihovem odstranjevanju.

V vsakem primeru mora biti ravnanje z odpadki (zbiranje, prevaanje, predelavo in
odstranjevanje) organizirano tako, da ne povzroèa:
· èezmerne obremenitve voda, zraka, tal,
· èezmernega obremenjevanja s hrupom ali vonjavami,
· bistvenega poslabanja ivljenjskih pogojev ivali in rastlin, ali
· kodljivih vplive na krajino ali obmoèja, zavarovana po predpisih o
varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dedièine.
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Tabela 7: Dopuèeni postopki predelave odpadkov
ifra Postopki predelave
R1

uporaba odpadkov kot gorivo ali za druge naèine za proizvodnjo energije;

R2

pridobivanje topil z regeneracijo odpadkov;

R3

pridobivanje organskih snovi z regeneracijo odpadkov (vkljuèno s kompostiranjem
ali z drugimi procesi, v katerih se odpadki bioloko preoblikujejo) razen snovi, ki se
uporabljajo kot topila;

R4

pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadkov;

R5

pridobivanje anorganskih materialov razen kovin in njihovih spojin z recikliranjem
odpadkov;

R6

regeneracija kislin ali baz;

R7

predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjevanje onesnaevanja;

R8

predelava sestavin iz katalizatorjev;

R9

rafinacija odpadnega rabljenega olja ali druge ponovne uporabe odpadnega olja;

R10

vnaanje odpadkov v ali na tla z namenom, da se poveèa pridelek ali izbolja
ekoloko stanje zemljine, kakor tudi kompostiranje odpadkov ali drugi procesi, v
katerih se odpadki bioloko preoblikujejo;

R11

uporaba odpadkov, ki se jih pridobi v kateremkoli postopku iz toèk od R1 do R10;

R12

izmenjava odpadkov za predajo odpadka v enega od postopkov predelave odpadkov
iz toèk od R1 do R11;

R13

skladièenje odpadkov, ki so namenjeni oddaji v enega od postopkov predelave iz
te priloge razen zaèasnega skladièenja.

4.1.3

Akterji ravnanja z odpadki

S pravilnikom o ravnanju z odpadki je doloèena obveznost pridobivanja dovoljenj za
posamezno vrsto ravnanja z odpadki. Tako morajo pravne ali fiziène osebe od pristojnega
upravnega organa za posamièno vrsto ravnanja (zbiranje, prevoz, posredovanje,
predelavo, odstranjevanje) pridobiti posebno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco,
katero vodi Agencija RS za okolje.
Pravilnik natanèno doloèa obveznosti posameznega akterja v sistemu ravnanja z odpadki.
Osnovni smoter teh doloèil je, zagotoviti upravni nadzor nad posameznim akterjem. Sistem
je podkrepljen z obveznostjo izmenjave evidenènih listin o izvoru odpadkov, vodenju
evidenc in obveznem poroèanju posameznega akterja o kolièinah zbranih, prevoenih,
predelanih ali odstranjenih odpadkov.
Z izdajanjem dovoljenj je upravno pravno zagotovljen nadzor nad dejanskimi postopki
ravnanja z odpadki. Ali reèeno drugaèe, da ima, na primer, predelovalec dejansko potrebne
objekte in naprave za predelavo z uporabnimi dovoljenji.
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Tabela 8: Posamezni akterji ravnanja z odpadki
Akter

Definicija

Povzroèitelj

je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroèa nastajanje odpadkov
(izvirni povzroèitelj odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja meanje
odpadkov ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali
sestavo teh odpadkov.

Imetnik

je povzroèitelj odpadkov ali oseba, ki ima odpadke v posesti.

Predelovalec

je oseba, ki predeluje odpadke, ne glede na to ali je njihov povzroèitelj
ali pa predeluje odpadke drugih imetnikov.

Odstranjevalec

je oseba, ki odstranjuje odpadke, ne glede na to ali je njihov
povzroèitelj ali pa odstranjuje odpadke za druge imetnike.

Zbiralec

je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje doloèene
vrste odpadkov.

Prevoznik

je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja prevaanje
odpadkov drugih imetnikov.

Posrednik

je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja posrednitvo
pri zagotavljanju predelave ali odstranjevanja odpadkov drugih
imetnikov.

4.1.4

Odstranjevanje odpadkov

Odstranjevanje odpadkov je namenjeno konèni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoèe predelati,
in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biolokimi, termiènimi ali kemièno-fizikalnimi
metodami in odlaganje odpadkov.
Posebno mesto pravilnik podeljuje »uporabi odpadkov kot gorivu«. Uporaba odpadkov
ima tako po pravilniku »prednost pred drugimi naèini predelave odpadkov v primeru, èe
manj od drugih naèinov predelave obremenjuje okolje«, predvsem glede na:
· emisije snovi in energije v zrak, vode in tla,
· porabo naravnih virov,
· energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moè pridobiti, in
· vsebnost nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri uporabi odpadkov
kot gorivo ali pri drugih naèinih njihove predelave.

Uporaba odpadkov kot gorivo je dovoljena, èe:
· je kurilna vrednost odpadka brez meanja z drugimi snovmi najmanj
11.000 kJ/kg,
· so toplotne izgube z dimnimi plini manje od 25%,
· je nastajajoèo toploto mogoèe porabiti, in
· je za odpadke, ki nastanejo po uporabi odpadkov kot gorivo,
zagotovljeno enako ravnanje kot za odpadke, ki nastajajo pri kurjenju
goriv v kurilni napravi ali industrijski peèi.
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Tabela 9: Postopki odstranjevanja odpadkov
ifra Postopki odstranjevanja
D1

odlaganje odpadkov v zemljo in na zemljo;

D2

obdelava odpadkov v zemlji (na primer bioloka razgradnja tekoèih ali blatnih izloèkov
v zemlji);

D3

globinsko injeciranje odpadkov (injeciranje odpadkov s èrpalkami v vrtine, solne
jake ali naravno nastala odlagalièa);

D4

povrinska zajezitev tekoèih odpadkov (na primer izlivanje tekoèih ali muljastih
odpadkov v jame, ribnike ali lagune);

D5

odlaganje odpadkov v posebej prirejena odlagalièa (na primer odlaganje v loèene
enote, ki so zaprte in izolirane ena od druge in od okolja);

D6

izpuèanje odpadkov v celinske vode;

D7

izpuèanje odpadkov v morje vkljuèno z odlaganjem na morsko dno;

D8

bioloka obdelava odpadkov, ki ni navedena v drugih toèkah in pri kateri nastajajo
konène spojine ali meanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov oznaèenih z
D1 do D12;

D9

fizikalno-kemièna obdelava odpadkov, ki ni navedena v drugih toèkah postopkov
odstranjevanja in pri kateri nastajajo spojine ali meanice, ki se odstranjujejo z
enim od postopkov odstranjevanja oznaèenih z D1 do D12 (na primer izparevanje,
suenje, kalcinacija, nevtralizacija, usedanje, itd);

D10

seiganje odpadkov na kopnem;

D11

seiganje odpadkov na morju;

D12

trajno skladièenje odpadkov (na primer nameèanje zabojnikov v rudnik);

D13

spajanje ali meanje odpadkov pred oddajo v enega od postopkov odstranjevanja,
navedenih od D1 do D12;

D14

ponovno pakiranje odpadkov pred oddajo v enega od postopkov odstranjevanja,
navedenih od D1 do D12;

D15

skladièenje odpadkov, ki so namenjeni oddaji v enega od postopkov odstranjevanja,
razen zaèasnega skladièenja.

4.1.5

Naèrti gospodarjenja in ravnanja odpadki

Pravilnik doloèa, da mora povzroèitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu
nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj 200 kilogramov nevarnih odpadkov, imeti
naèrt gospodarjenja z odpadki.
Naèrt gospodarjenja z odpadki povzroèitelja odpadkov mora glede na vrsto, kolièino in
vire nastajanja odpadkov vsebovati najmanj podatke o:
· nastajanju odpadkov in predvidenih trendih njihovega nastajanja,
· obstojeèih in predvidenih tehniènih, organizacijskih ali drugih ukrepih za
prepreèevanje in zmanjevanja nastajanja odpadkov in njihove
kodljivosti,
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· obstojeèih in predvidenih naèinih ravnanja s proizvedenimi odpadki,
· predelavi ali odstranjevanju proizvedenih odpadkov, ki ga izvaja ali
namerava izvajati sam,
· svojih obstojeèih in naèrtovanih objektih in napravah za odstranjevanje
odpadkov.

Tabela 10: Vrste naèrtov
Naèrt

Zavezanec

naèrt gospodarjenja z odpadki

povzroèitelji odpadkov (veè kot 150 ton odpadkov in
najmanj 200 kilogramov nevarnih odpadkov)

naèrt ravnanja z odpadki

predelovalci in odstranjevalci odpadkov

Naèrt gospodarjenja z odpadki se izdela za obdobje tirih let. Naèrt mora v zvezi z
odstranjevanjem odpadkov upotevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja
na podroèju ravnanja z odpadki. Republika Slovenija tega operativnega programa e ni
pripravila, zato pravilnik daje monost, da se uporabi Strategija ravnanja z odpadki v
Sloveniji. Najverjetneje gre v tem primeru za Strateke usmeritve ravnanja z odpadki v
Republiki Sloveniji.
Kot pogoj za pridobitev dovoljenja za predelovanje ali odstranjevanje odpadkov pravilnik
doloèa obveznost, da je sestavni del vloge za izdajo dovoljenja za predelavo ali
odstranjevanje tudi naèrt ravnanja z odpadki. Ta naèrt ravnanja z odpadki vsebovati
podatke o:
· vrsti in kolièini odpadkov, ki so predmet predelave ali odstranjevanja,
· predvidenih postopkih predelave ali odstranjevanja,
· vrsti in zmogljivosti objektov in naprav in o tehnolokih postopkih in
metodah,
· naèinu obratovanja in izvajanju predpisanega obratovalnega monitoringa
ter drugih oblik nadzora nad obremenjevanjem okolja,
· destinaciji predelanih odpadkov,
· ravnanju s preostanki odpadkov po izvedeni predelavi ali odstranjevanju
in
· okoljevarstvenih ukrepih za prepreèitev nenadzorovanih vplivov na
okolje.

4.1.6

Vodenje evidenc

Pravilnik je vpeljal tri vrste evidenc:
· sistem evidenènih listov odpadkov
· evidence ravnanja z odpadki
· vodenje javnih evidenc o akterjih ravnanja z odpadki (z izjemo imetnika
odpadkov)

Sistem evidenènih listov omogoèa spremljanje ravnanja s posameznimi vrstami in
kolièinami odpadkov. Sistem je enostaven. Vsaka oddaja in prevzem odpadkov sta
evidentirana. Evidenèni list se priloi v dveh izvodih. En izvod zadri prevzemnik odpadkov,
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drugega pa potrjenega prevzemnik vrne oddajniku odpadkov.
Vodenje evidenc lahko postane vpraljivo takrat, ko prevzemnik nastopa v veèih vlogah:
na primer, kot zbiralec, predelovalec in odstranjevalec  v tem primeru bi ista oseba
sama sebi izdajala in potrjevala evidenène liste za posamièno vrsto ravnanja z odpadki.
Hkrati je problematièno vodenje evidenènih listov s stalièa sledljivosti. Obstojeèi sistem
doloèa izmenjavo evidenènega lista med dvema akterjema (na primer povzroèitelj 
zbiralec, zbiralec  predelovalec, predelovalec  odstranjevalec) ravnanja z odpadki.
Smiselno bi bilo uvesti evidenène liste, ki bi zasledovali gibanje odpadka od »zibelke do
groba«.
Povzroèitelj odpadkov mora glede na vrste in kolièino odpadkov voditi evidenco o:
· proizvedenih odpadkih in virih njihovega nastajanja,
· skladièenih odpadkih,
· odpadkih, prepuèenih zbiralcu,
· predelanih ali odstranjenih odpadkih, ki jih predela ali odstrani sam,
· odpadkih, oddanih predelovalcu ali odstranjevalcu, èe predelave ali
odstranjevanja ne izvaja sam, in
· odpadkih, predelanih ali odstranjenih v tujini.

Zbiralec, ki zbrane odpadke oddaja odstranjevalcu ali zbira nevarne odpadke in jih oddaja
predelovalcu, mora voditi evidenco o:
· vrsti in kolièini zbranih odpadkov,
· imetnikih odpadkov, ki mu prepuèajo odpadke v zbiranje,
· razvrèanju ali meanju odpadkov, èe ga opravlja,
· oddajanju odpadkov predelovalcem ali odstranjevalcem.

Predelovalec in odstranjevalec morata voditi evidenco o:
· vrsti, kolièini in imetniku prevzetih odpadkov,
· skladièenih odpadkih,
· predelanih ali odstranjenih odpadkih,
· oddanih predelanih odpadkih in
· ravnanju s preostanki odpadkov.

Prevoznik, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, mora voditi evidenco o:
· vrsti in kolièini prepeljanih odpadkov,
· kraju natovarjanja odpadkov in osebi, ki je odpadke oddala,
· kraju raztovarjanja odpadkov in prevzemniku odpadkov in
· naroèniku prevoza odpadkov.

4.1.7

Obveznost poroèanja

Pravilnik je doloèil obveznost rednega letnega poroèanja za posamiène akterje ravnanja
z odpadki. Poroèati morajo povzroèitelji, zbiralci, predelovalci in odstranjevalci.
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Tabela 11: Vrste obveznega poroèanja
Kdo

Poroèilo

Rok

Povzroèitelj
odpadkov

poroèilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju
z njimi za preteklo leto

31. marec

Zbiralec

poroèilo o zbranih odpadkih in ravnanju
z njimi za preteklo leto

31. marec

Predelovalec

poroèilo o izvedeni predelavi odpadkov
za preteklo leto

31. marec

Odstranjevalec

poroèilo o odstranjevanju odpadkov

31. marec

Poroèati mora:
· povzroèitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu
nastane najmanj 80 ton odpadkov ali najmanj 20 kg nevarnih odpadkov,
· zbiralec, ki zbrane odpadke oddaja odstranjevalcu ali zbira nevarne
odpadke in jih oddaja predelovalcu,
· predelovalec, ki v posameznem koledarskem letu predela najmanj 20
ton odpadkov drugih imetnikov ali predeluje nevarne odpadke drugih
imetnikov,
· odstranjevalci odpadkov.

Oblika in vsebina poroèil sta doloèeni s predpisanimi obrazci. Za odstranjevalce (upravitelje
odlagaliè) komunalnih odpadkov ne veljajo obveznosti vodenja evidenc in poroèanja
izhajajoèe iz pravilnika o ravnanju z odpadki marveè iz pravilnika o odlaganju odpadkov.

4.2 Izvajanje pravilnika o ravnanju z odpadki
Pravilnik o ravnanju z odpadki je doloèil èasovne roke do katerih se morajo izpolniti
njegove zahteve
Tabela 12: Èasovni roki izpolnitve obveznosti iz pravilnika o ravnanju z odpadki
Obveznost

Rok

zagotavljanje evidenènih listov in vodenje evidenc

1. januarja 1999

pridobitev potrdila za obstojeèe posrednike

31. december 1999

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

31. december 1999

poroèanje o proizvedenih odpadkih in ravnanju
z njimi za preteklo leto

31. marec 2000
(prvo leto poroèanja)

poroèanje o zbranih odpadkih in ravnanju
z njimi za preteklo leto

31. marec 2000
(prvo leto poroèanja)

poroèanje o izvedeni predelavi odpadkov za preteklo leto

31. marec 2000
(prvo leto poroèanja)
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poroèanje o odstranjevanju odpadkov
pridobitev potrdila za obstojeèe zbiralce,
ki ne izvajajo predelave ali odstranjevanja zbranih odpadkov

31. marec 2000
(prvo leto poroèanja)
31. december 2000

pridobitev dovoljenja za obstojeèe predelovalce ali odstranjevalce,
ki predelujejo ali odstranjujejo odpadke drugih imetnikov
31. december 2000
izdelava naèrtov gospodarjenja z odpadki za obstojeèe
povzroèitelje odpadkov

31. december 2000

pridobitev dovoljenja za obstojeèe predelovalce,
ki predelujejo le svoje odpadke

31. december 2001

4.2.1

Izdajanje potrdil o vpisu v evidenco in dovoljenj za ravnanje z odpadki

Agencija RS za okolje je do marca leta 2002 izdala121 potrdil o vpisu v evidenco
posrednikov odpadkov. Posrednik odpadkov je edini med vsemi akterji ravnanja z odpadki,
ki ne more biti hkrati imetnik odpadkov. Med njimi so vsi veliki trgovci z odpadki (Dinos,
Surovina, Papir-Servis), specializirana podjetja za posamiène vrste odpadkov in tudi
nekatera komunalna podjetja (na primer Èisto Mesto Ptuj, Snaga Maribor).
Agencija RS za okolje je do marca leta 2002 izdala 117 potrdil o vpisu v evidenco
prevoznikov odpadkov. Velika veèina izdanih potrdil ima tiriletno veljavnost. Od 117
potrdil jih je 14 evidentiranih za prevoz komunalnih odpadkov.
Pri pregledu dostopnih evidenc gre za dva zasebna prevoznika, ki prevaata komunalne
odpadke na podroèju Slovenskih Konjic, Zreè in Vitanja za potrebe komunalnega podjetja
iz Slovenskih Konjic. Med prevozniki najdemo tudi Cinkarno Celje, Alpkem, Slovenske
eleznice, Eko-Les in e tiri avtoprevoznike. Pravilnik sicer doloèa, da morajo potrdilo
pridobiti le prevozniki, ki niso hkrati predelovalci ali odstranjevalci odpadkov. Pa vendar
med njimi najdemo tudi takne prevoznike, ki so hkrati tudi odstranjevalci odpadkov ali
upravljajo z odlagalièem: Snaga Maribor, Letnik Saubermacher, Saubermacher
Komunala, Komunala Idrija in Komunala Nova Gorica.
Do konca leta 2000 je Agencija RS za okolje izdala 18 dovoljenj za obstojeèe predelovalce,
ki predelujejo odpadke drugih imetnikov. Do marca leta 2002 je bilo izdanih e 29 tovrstnih
dovoljenj. Dovoljenje je tako pridobilo skupaj 47 dovoljenj za predelavo odpadkov drugih
imetnikov.
Osem podjetij je pridobilo dovoljenje za uporaba odpadkov kot gorivo ali za druge naèine
za proizvodnjo energije (R1). Ta podjetja so: Energetika Ravne, Toplarna elezniki
(elezniki), Glin pohitvo (Nazarje), Merkscha furnirnica (Celje), OPTE  Ptuj,
Termoelektrarna otanj in Lesna tovarna ivernih ploè (entjan pri Dravogradu).
tiri podjetja so pridobila dovoljenje za pridobivanje topil z regeneracijo odpadkov:
Destilacija topil (Bodonci), KEMIS (Radomlje), Reont (Ig) in Helios, tovarna lakov in umetnih
smol iz Domal.
Sedemnajst podjetij je pridobilo dovoljenje za pridobivanje organskih snovi z regeneracijo
odpadkov: JULON (Ljubljana), Kemiplas (Koper), Konitex (Slovenske Konjice), Omaplast,
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Omahen Zlata s.p. (Grosuplje), Protectservis, Gaberek Milan s.p. (entjur pri Celju),
Èisto Mesto Ptuj (Ptuj), Ekogum (Ljubljana), Komunalno podjetje Vrhnika (Vrhnika),
Kovinoplastika tefan Pavlinjek, ing., s.p. (Murska Sobota), Letnik Saubermacher (Lenart),
Pirmit, Èokl Matja s.p. (Cerknica), VIPAP Videm (Krko), Alpetour Bandag (kofja Loka),
Tisa (Ljubljana), Wolf (Cankova), DINOS Kranj, DINOS Trbovlje.
Trinajst podjetij je pridobilo dovoljenja za pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem
odpadkov: Wolf (Cankova), Chemets (Kranj), Non Ferrum (Kranj), Talum (Kidrièevo),
Dinos (Ljubljana), Eko-Ekoineniring (Ravne na Korokem), Manfreda Alojz s.p. (Tolmin),
Remats (Ljubljana), Rudnik Meica MPI (Èrna na Korokem), Skvarè Igor s.p., Kemes Kemijska metalurka sredstva (Menge), Surovina (Maribor), Dinos (Kranj), Dinos
(Trbovlje).
Deset podjetij je pridobilo dovoljenje za pridobivanje anorganskih materialov razen kovin
in njihovih spojin z recikliranjem odpadkov: Exoterm (Kranj), Gorike Opekarne (Renèe),
Ljubeèna Art (kofja Vas), Colbex (Maribor), Mecum (Ljubljana), Vibronova (Seana),
Ekosan (Slovenj Gradec), Tisa (Ljubljana), Dinos Kranj, Dinos Trbovlje.
Alpetour Bandag (kofja Loka) in Skvarè Igor s.p., Kemes - Kemijska metalurka sredstva
(Menge) sta pridobila dovoljenje za uporabo odpadkov, ki se jih pridobi v kateremkoli
postopku iz toèk od R1 do R10 (glej tabelo 7).
Podjetje Surovina (Maribor) je pridobilo dovoljenje za izmenjava odpadkov za predajo
odpadka v enega od postopkov predelave odpadkov iz toèk od R1 do R11 (glej tabelo 7).
Le eno podjetje je pridobilo dovoljenje za rafinacijo odpadnega rabljenega olja ali druge
ponovne uporabe odpadnega olja.
Do marca leta 2002 je Agencija RS za okolje izdala 77 dovoljenj za zbiralce odpadkov.
Ob koncu leta se je iztekel rok za pridobitev dovoljenja za obstojeèe predelovalce in
odstranjevalce, ki odstranjujejo le svoje odpadke. Agencija RS za okolje je do marca
2002 izdala devet dovoljenj za predelavo lastnih odpadkov. Od tega sedem podjetij
uporablja lastne odpadke za uporaba kot goriva ali za druge naèine za proizvodnjo energije
(R1): BREST pohitvo (Cerknica), JERA mix (Begunje pri Cerknici), KLI Logatec, Lesna
tovarna pohitva Pameèe (Slovenj Gradec), SVEA lesna industrija (Zagorje), Mizarstvo
Kupèiè Vojko s.p. (Maribor). Radeèe Papir (Radeèe) in Luka Koper INPO (Koper) sta
pridobili dovoljenje za pridobivanje organskih snovi z regeneracijo lastnih odpadkov.
Do marca 2002 je Agencija RS za okolje izdala dvanajst dovoljenj za odstranjevanje
odpadkov. Dovoljenje za seiganje odpadkov (D10) sta pridobili podjetji Pinus TKI (Raèe)
in LEK (Ljubljana) na lokaciji Lendava. Dovoljenje za fizikalno-kemièna obdelavo odpadkov,
ki ni navedena v drugih toèkah postopkov odstranjevanja in pri kateri nastajajo spojine ali
meanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov odstranjevanja oznaèenih z D1 do
D12 (na primer izparevanje, suenje, kalcinacija, nevtralizacija, usedanje, itd) so pridobila
podjetja: Kemis (Radomlje), Aico (Radomlje), Eko-Ekoineniring (Ravne Na Korokem),
Inglar (Gornja Radgona), Kovinoplastika Lo (Stari Trg Pri Lou), Mollier (Celje), Opekarna
Novo mesto, Opte Ptuj (Ptuj), Tehnika Set (Slovenjska Bistrica), Wienerberger Opekarna
Ormo, Lek Tovarna farmacevtskih in kemiènih izdelkov (Ljubljana).
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4.2.2

Naèrti za gospodarjenje in ravnanje z odpadki

Pravilnik o ravnanju z odpadki predpisuje, da morajo predelovalci svojih odpadkov in
odpadkov drugih imetnikov z vlogo za pridobitev dovoljenja za predelavo odpadkov Agenciji
RS za okolje predloiti tudi naèrt za ravnanje z odpadki. Tako lahko na podlagi javne
evidence predelovalcev lastnih odpadkov in predelovalcev odpadkov drugih imetnikov
sklepamo, da je do marca 2002 naèrte za ravnanje z odpadki pripravilo 56 podjetij.
Zelo problematièno je spremljanje tistih povzroèiteljev odpadkov, pri katerih v enem
koledarskem letu nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj 200 kilogramov nevarnih
odpadkov in so po pravilniku ravnanja z odpadki obvezani pripraviti naèrt gospodarjenja
z odpadki. Predpisodajalec namreè ni predvidel obveznega vodenja evidence teh
zavezancev, ki bi bila dostopna javnosti. Predpisodajalec je predvidel obveznost poroèanja
za tiste povzroèitelje odpadkov, pri katerih v enem koledarskem letu nastane najmanj 80
ton odpadkov ali najmanj 20 kilogramov nevarnih odpadkov. Na podlagi pogovora s
predstavnico Agencije RS za okolje je v letu 2001 poroèalo med 950 in 1000 podjetji. V
tem letu je Agencija RS za okolje tudi pripravila poseben raèunalniki program za
spremljanje poroèanja o kolièinah nastalih, zbranih, predelanih in odstranjenih odpadkov.
Podatki o kolièinah proizvedenih odpadkov po posameznem podjetju, ki so zavezana
poroèati, niso dostopni javnosti.

4.2.3

Dovoljenje za meanje odpadkov

Pravilnik izrecno prepoveduje meanje odpadkov. Na podlagi objavljenih evidenc izdanih
dovoljenj je takno dovoljenje bilo izdano samo v enem primeru: podjetje Kemis (Radomlje)
je pridobilo dovoljenje za spajanje ali meanje odpadkov pred oddajo v enega od postopkov
odstranjevanja, navedenih od D1 do D12, ter ponovno pakiranje odpadkov pred oddajo
v enega od postopkov odstranjevanja, navedenih od D1 do D12.

4.2.4

Poroèanje o kolièinah odpadkov

Agencija RS za okolje in prostor je do leta 2002 na podlagi poroèil za leto 1998, 1999 in
2000 ki so jih poslali zavezanci objavila Poroèilo o proizvedenih, zbranih, predelanih ali
odstranjenih nevarnih in drugih odpadkih za leti 1999 in 2000. Samo poroèilo je docela
nepregledno in brez kakrnekoli razlage. Poroèilo vsebuje podatke o kolièinah odpadkov
po klasifikacijskem seznamu odpadkov.
Tabela 13:
KO

Kolièine nastalih odpadkov v Sloveniji v letih 1999 in 2000 (v kilogramih)

Naziv odpadka

1999 (kg)

2000 (kg)

01 00 00 Odpadki pri raziskavah, rudarjenju, pripravi in
predelavi rudnin
165.935.600

70.639.296

02 00 00 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova,
ribitva, ribogojstva in proizvodnje hrane

186.232.200 250.796.648

03 00 00 Odpadki iz obdelave in predelave lesa
in proizvodnje papirja, kartona, lepenke,
vlaknine, ploè in pohitva

282.325.805 236.357.358

#"
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04 00 00 Odpadki pri proizvodnji usnja in tekstilij
05 00 00 Odpadki pri predelavi in èièenju zemeljskega
plina oz. Nafte, in pirolize premoga
06 00 00 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

8.415.701

9.582.286

210.120

224.822

209.845.247 208.149.017

07 00 00 Odpadki iz organskih kemijskih procesov

19.964.336

21.494.273

08 00 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, trenju
in uporabi sredstev za povrinsko zaèito
(barve, laki, emajli), lepil, tesnilnih mas
in tiskarskih barv

3.098.354

3.752.234

138.922

59.102

09 00 00 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
10 00 00 Anorganski odpadki iz termiènih procesov

188.842.772 386.624.554

11 00 00 Anorganski odpadki iz obdelave in povrinske
zaèite kovin in hidrometalurgije barvnih kovin
12 00 00 Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
in povrinske obdelave kovin in plastike
13 00 00 Odpadna olja (razen jedilnih olj,
05 00 00 in 12 00 00)
14 00 00 Odpadki iz uporabe organskih topil
(razen 07 00 00 in 08 00 00)

944.687

818.849

101.697.664 108.756.376
3.146.785

6.344.773

394.349

525.582

15 00 00 Embalaa, absorbenti, èistilne krpe, filtrirna
sredstva in zaèitne obleke, ki niso navedeni
drugje

19.238.553

20.568.035

16 00 00 Odpadki, ki niso navedeni drugje v katalogu

4.203.710

36.359.845

73.321.528

52.428.740

167.520

170.707

113.003.479

67.618.124

49.129.998

89.223.610

17 00 00 Gradbeni odpadki in ruevine (vkljuèno z
odpadnimi materiali pri gradnji cest)
18 00 00 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva ter
z njimi povezanih raziskav (brez odpadkov
iz kuhinj in restavracij v ustanovah zdravstva
in socialnega varstva)
119 00 00 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov,
naprav za èièenje odpadne vode in
objektov vodooskrbe
20 00 00 Komunalni odpadki in njim podobni odpadki
iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti,
vkljuèno z loèeno zbranimi frakcijami
Skupaj

1.430.257.3291.570.494.231
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Tabela 14: Kolièine zbranih odpadkov v Sloveniji v letih 1999 in 2000 (v kilogramih)
Naziv
02 00 00 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribitva,
ribogojstva in proizvodnje hrane
03 00 00 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in
proizvodnje papirja, kartona, lepenke,
vlaknine, ploè in pohitva

1999 (kg)

2000 (kg)

7.670.491

7.871.234

10.644.693

18.098.065

04 00 00 Odpadki pri proizvodnji usnja in tekstilij

968.831

1.238.795

05 00 00 Odpadki pri predelavi in èièenju zemeljskega
plina oz. Nafte, in pirolize premoga

166.975

93.632

06 00 00 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

217.403

294.399

07 00 00 Odpadki iz organskih kemijskih procesov

2.203.938

1.812.588

08 00 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, trenju in
uporabi sredstev za povrinsko zaèito
(barve, laki, emajli), lepil, tesnilnih mas
in tiskarskih barv

2.145.852

2.379.961

09 00 00 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
10 00 00 Anorganski odpadki iz termiènih procesov
11 00 00 Anorganski odpadki iz obdelave in
povrinske zaèite kovin in hidrometalurgije
barvnih kovin
12 00 00 Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
in povrinske obdelave kovin in plastike
13 00 00 Odpadna olja (razen jedilnih olj,
05 00 00 in 12 00 00)

17.104

61.800

3.034.542

8.262.582

84.380

101.939

165.054.374 124.157.509
3.603.704

3.617.422

229.040

361.026

1.803.289

21.379.712

16 00 00 Odpadki, ki niso navedeni drugje v katalogu

27.859.975

30.592.394

17 00 00 Gradbeni odpadki in ruevine (vkljuèno z
odpadnimi materiali pri gradnji cest)

69.813.838 172.399.372

14 00 00 Odpadki iz uporabe organskih topil
(razen 07 00 00 in 08 00 00)
15 00 00 Embalaa, absorbenti, èistilne krpe,
filtrirna sredstva in zaèitne obleke, ki
niso navedeni drugje

18 00 00 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva ter
z njimi povezanih raziskav (brez odpadkov iz
kuhinj in restavracij v ustanovah zdravstva
in socialnega varstva)
19 00 00 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov,
naprav za èièenje odpadne vode in
objektov vodooskrbe
20 00 00 Komunalni odpadki in njim podobni odpadki
iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti,
vkljuèno z loèeno zbranimi frakcijami
Skupaj

699.069

19.164

1.597.538

870.765

50.976.611

88.656.476

348.791.647 482.268.835
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Tabela 15:Kolièina predelanih odpadkov v Sloveniji v letih 1999 in 2000 (v kilogramih)
Naziv
02 00 00 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribitva,
ribogojstva in proizvodnje hrane

1999

2000

0

170.000

03 00 00 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in
proizvodnje papirja, kartona, lepenke,
vlaknine, ploè in pohitva

1.684.807

1.832.924

05 00 00 Odpadki pri predelavi in èièenju zemeljskega
plina oz. Nafte, in pirolize premoga

2.157.680

432.960

333.027

1.948.920

07 00 00 Odpadki iz organskih kemijskih procesov
08 00 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, trenju in
uporabi sredstev za povrinsko zaèito
(barve, laki, emajli), lepil, tesnilnih mas
in tiskarskih barv

23.760

53.762

10 00 00 Anorganski odpadki iz termiènih procesov

6.694.565

9.776.539

11 00 00 Anorganski odpadki iz obdelave in povrinske
zaèite kovin in hidrometalurgije barvnih kovin

1.081.988

1.068.537

28.420

7.535.350

13 00 00 Odpadna olja (razen jedilnih olj,
05 00 00 in 12 00 00)

884.200

943.110

14 00 00 Odpadki iz uporabe organskih topil
(razen 07 00 00 in 08 00 00)

139.910

179.059

15 00 00 Embalaa, absorbenti, èistilne krpe, filtrirna
sredstva in zaèitne obleke, ki niso navedeni
drugje

3.722.841

4.111.590

16 00 00 Odpadki, ki niso navedeni drugje v katalogu

22.527.406

24.830.791

17 00 00 Gradbeni odpadki in ruevine (vkljuèno z
odpadnimi materiali pri gradnji cest)

66.757.894 142.793.551

12 00 00 Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
in povrinske obdelave kovin in plastike

19 00 00 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov,
naprav za èièenje odpadne vode in
objektov vodooskrbe
20 00 00 Komunalni odpadki in njim podobni odpadki
iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti,
vkljuèno z loèeno zbranimi frakcijami
Skupaj

754.246

2.588.377

42.492.826 101.825.735
149.283.570 300.091.205
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Tabela 16:Kolièina odstranjenih odpadkov v Sloveniji v letih 1999 in 2000 (v
kilogramih)
KO

Naziv

1999 (kg)

2000 (kg)

01 00 00 Odpadki pri raziskavah, rudarjenju, pripravi in
predelavi rudnin

1.646.000

37.294.910

02 00 00 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribitva,
ribogojstva in proizvodnje hrane

2.778.766

60.640.581

03 00 00 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in
proizvodnje papirja, kartona, lepenke, vlaknine,
ploè in pohitva

207.300

36.318.032

470

905419

121.105

249.650

04 00 00 Odpadki pri proizvodnji usnja in tekstilij
05 00 00 Odpadki pri predelavi in èièenju zemeljskega
plina oz. Nafte, in pirolize premoga
06 00 00 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov
07 00 00 Odpadki iz organskih kemijskih procesov
08 00 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, trenju in
uporabi sredstev za povrinsko zaèito (barve,
laki, emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv
09 00 00 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
10 00 00 Anorganski odpadki iz termiènih procesov
11 00 00

Anorganski odpadki iz obdelave in povrinske
zaèite kovin in hidrometalurgije barvnih kovin

12 00 00 Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
in povrinske obdelave kovin in plastike
13 00 00 Odpadna olja (razen jedilnih olj,
05 00 00 in 12 00 00)
14 00 00 Odpadki iz uporabe organskih topil (razen
07 00 00 in 08 00 00)
15 00 00 Embalaa, absorbenti, èistilne krpe, filtrirna
sredstva in zaèitne obleke, ki niso navedeni
drugje
16 00 00 Odpadki, ki niso navedeni drugje v katalogu
17 00 00 Gradbeni odpadki in ruevine (vkljuèno z
odpadnimi materiali pri gradnji cest)
18 00 00 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva ter z
njimi povezanih raziskav (brez odpadkov
iz kuhinj in restavracij v ustanovah zdravstva
in socialnega varstva)
19 00 00 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov,
naprav za èièenje odpadne vode in
objektov vodooskrbe
20 00 00 Komunalni odpadki in njim podobni odpadki
iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti,
vkljuèno z loèeno zbranimi frakcijami

Skupaj

2.356.545

520.965

13.015.267

14.976.296

235.658

696.662

97.600

600

31.545.040

64.475.980

215.345

163.910

41.946.624

46.187.702

2.933.236

7.618.505

107.972

119.030

3.109.978

10.176.989

622.306

8.502.674

8.457.374

178.472.720

64.577

463.849

1.696.984

24.775.914

28.825.633

557.219.616

139.983.7801.049.780.004
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Poroèilo o proizvedenih, zbranih, predelanih ali odstranjenih nevarnih in drugih odpadkih
za leto 1998 je bilo objavljeno v letu 2000 in vsebuje podatke, ki so bili delno s strani
zavezancev posredovani v m3 in jih zato v tej predstavitvi nismo uporabili. Prav tako
nismo vkljuèili podatkov o proizvedenih, zbranih, predelanih ali odstranjenih nevarnih
odpadkov v Sloveniji. Tudi setevki  predvsem v klasifikacijski tevilki 20 00 00 (komunalni
in njim podobni odpadki) niso zmeraj toèni. Zato smo objavljene podatke ponovno seteli
in jih zgoraj objavili.

4.3 Izvajanje ukrepov iz pravilnika o ravnanju z odpadki v primerjavi
z implementacijskimi predlogi EU
V letu 2000 je Evropska komisija za potrebe drav kandidatk pripravila poseben priroènik
o implementaciji evropske okoljske zakonodaje. V priroèniku so pregledno predstavljene
tudi vse direktive s podroèja odpadkov. Komisija je za vsako direktivo pripravila pregledno
tabelo kljuènih implementacijskih ukrepov. Priroènik nima statusa pravno zavezujoèega
dokumenta, temveè status pripomoèka za upravne organe in odgovorne oblasti pri
izvajanju e prenesenih obveznosti v domaèi pravni red.
Kot smo lahko videli e pri izvajanju pravilnika o ravnanju z odpadki, se implementacijski
ukrepi ne omejujejo zgolj na »izvajanje« vsebine pravilnika. Gre za ukrepe, ki se izvajajo
na razliènih ravneh upravnega odloèanja, od naèrtovanja, upravljanja, zagotavljanja
tehniène podpore, finanènih ukrepov in zahtev poroèanja komisiji.
V nadaljevanju smo pripravili tabelo o kljuènih implementacijskih ukrepih s podroèja
ravnanja z odpadki po priroèniku Evropske komisije. V drugi koloni smo pripravili opisno
oceno o izvajanju teh ukrepov v Sloveniji.
Tabela 17: 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.
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· 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.

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.
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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.

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.
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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.

4.3
·
·
·

Glej 4.2

4.4 Javnosti omogoèiti dostop do poroèila.

Glej 4.2

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.

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.
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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

4.4 Pravilnik o odlaganju odpadkov
Pravilnik o odlaganju odpadkov je bil objavljen v zaèetku leta 2000.77 Pravilnik je bil
oblikovan kot transpozicijski pravni akt za evropsko direktivo o odlaganju odpadkov iz
leta 1999.78 Pravilnik doloèa obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov
ter pogoje in ukrepe v zvezi z naèrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem
odlagaliè odpadkov ter upravljanje z odlagalièi po njihovem zaprtju. Velika veèina doloèil
tega pravilnika je prièela veljati po 31. decembru 2001.
V tem poglavju se osredotoèamo na tiste obveznosti, ki so postale zavezujoèe do vkljuèno
1. januarja 2002.
Pravilnik je doloèil tri vrste odlagaliè:
· za nevarne odpadke
· za nenevarne odpadki
· za inertne odpadke.

Upravljalci odlagaliè, ki bodo prenehala obratovati do 31. decembra 2003, so bili zavezani,
da to do 31. decembra 2000 sporoèijo Upravi RS za varstvo narave (danes Agencija RS
za okolje  ARSO).
Od 1. januarja 2002 se na odlagalièih lahko odlagajo le obdelani odpadki. Pravilnik
»obdelavo odpadkov« definira kot »vsak fizikalni, termièni, kemièni ali bioloki proces
vkljuèno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom
zmanjanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lajega ravnanja z njimi ali poveèanja
monosti za njihovo predelavo.« Ta definicija je zelo iroka, saj natanèno ne doloèa, kaj
dejansko obdelava je. Ali lahko k temu pritejemo tudi kompaktiranje odpadkov (teptanje
s posebnim tekim delovnim strojem, kompaktorjem), saj gre v tem primeru za fizikalni
proces z namenom zmanjanja prostornine odpadkov?
Pravilnik je doloèil obveznost preverjanje odpadkov  imetnik odpadkov mora zagotoviti
oceno odpadkov, s katero se ugotavljajo lastnosti odpadkov, pomembne za odlaganje.
Namen ocenjevanja odpadkov je prepreèiti vnos odpadkov, onesnaenih z nevarnimi
snovmi. Ocena mora temeljiti na kemièni analizi odpadkov. Ocena ni potrebna za:
1. odpadke istega imetnika, èe njihova skupna odloena kolièina v obdobju
zaporednih tirih mesecev ne presega 500 kg in je na podlagi
razpololjivih podatkov o odpadkih in njihovega vizualnega pregleda
mogoèe izkljuèiti njihovo onesnaenost z nevarnimi snovmi;
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2. odpadke istega imetnika, èe njihova skupna odloena kolièina v obdobju
enega leta ne presega 15 ton in imetnik pred prièetkom dostavljanja
odpadkov pisno potrdi, da ta kolièina v dovoljenem obdobju ne bo
prekoraèena in da odpadki niso onesnaeni z nevarnimi snovmi, pri
èemer morajo biti vrsta, izvor in kraj nastanka vsake poiljke v celoti
znani, in
3. obdelane komunalne odpadke.

Odlaganje odpadkov, za katere je ocena obvezna, je od 1. januarja 2001 dovoljeno le, èe
je ta ocena predhodno tudi izdelana in podana v obliki predpisanega formularja. Pravilnik
je doloèil, da lahko ocene odpadkov izvajajo le osebe, ki so pridobila pooblastilo Agencije
RS za okolje. Pri tem so bile velike teave, saj je tovrstnih »oseb« oziroma institucij, ki bi
imele na voljo potrebno opremo, znanje in druge vire v skladu s pogoji za pridobitev
pooblastila, v Sloveniji malo. To je razvidno tudi iz pravilnika, ki dopuèa izdajo pooblastila
z veljavnostjo do 31. decembra 2003. Po 1. januarju 2004 bodo veljali stroji pogoji.
Pravilnik je od 1. julija 2000 doloèil upravljalcu obveznost, da e pred odloitvijo zagotovi
pregled predpisane dokumentacije o odpadkih in zagotovi ugotavljanje istovetnosti
odpadkov glede na vrsto, kolièino in njihove lastnosti. Dokumentacijo  evidenèni list o
ravnanju z odpadki, doloèa pravilnik o ravnanju z odpadki, ki omogoèa sledljivost odpadkov
v sistemu ravnanja z odpadki.
Ena od najpomembnejih novosti pravilnika je  obvezno tehtanje odpadkov pred
prevzemom na odlagalièu. Upravitelji odlagaliè so morali tehtanje zagotoviti do 1. julija
2001. V Sloveniji so pred letom 2000 tehtali odpadke le na petih (5) odlagalièih od
skoraj 60-tih. Brez tehtanja je bilo nemogoèe zagotoviti realne podatke o kolièinah
odpadkov.
Upravitelj mora zagotoviti tudi vizuelno preverjanje odpadkov od imetnikov iz 1. in 2.
toèke zgoraj  ogled odpadkov in primerjava s prièakovano vsebino; v primeru nejasnosti
se lahko tako prepreèi odloitev potencialno z nevarnimi snovmi onesnaenih odpadkov.
Od 31. 12. 2000 morajo vsi upravljalci voditi poslovnik za obratovanje odlagalièa.
Najkasneje do 31. decembra 2001 morajo zagotoviti vzpostavitev obratovalnega dnevnika,
v katerega se dnevno vpisujejo podatki o:
· kolièini, vrsti in imetniku prevzetih odpadkov,
· izvajanju postopkov preverjanja odpadkov iz prvega odstavka 18. èlena
tega pravilnika,
· kraju odloitve prevzetih odpadkov na obmoèju telesa odlagalièa,
· ugotovitvah o pomanjkljivi ali napaèni dokumentaciji ali dvomljivi
istovetnosti odpadkov,
· o zaèasnem skladièenju ali zavrnitvi doloèenih odpadkov,
· opravljenih vzdrevalnih delih na odlagalièu,
· rednih pregledih telesa odlagalièa ter objektov in naprav odlagalièa, in
· izrednih in drugih pomembnih dogodkih v zvezi z obratovanjem
odlagalièa.
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Prav tako od 31. decembra 2001 morajo upravljalci zagotavljati izvajanje obratovalnega
monitoringa, ki obsega:
· meritve meteorolokih parametrov,
· meritve in izraèunavanje emisije snovi v zrak iz odlagalièa,
· meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnaene
padavinske vode s povrin odlagalièa, in
· meritve parametrov onesnaenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi,
èe so v vplivnem obmoèju odlagalièa.

Meritve emisij snovi pri odvajanju izcedne in onesnaene padavinske vode se opravljajo
v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagaliè odpadkov.79
Na vseh odlagalièih so do 1. januarja 2002 morale biti izpolnjene e naslednje zahteve:
· ograjenost z 2-metrsko ograjo, razen v primerih, ko so naravne danosti
takne, da ni moen pristop ljudi in divjadi;
· dovolj velike povrine za izvajanje postopka prevzema in preverjanja
odpadkov ter parkirni in obraèalni prostor;
· oprema za prepreèevanje prenaanja prahu in blata s transportnimi vozili
z odlagalièa na javne ceste;
· skladièni prostor za zaèasno odlaganje odpadkov, pri katerih se je
pojavil dvom o njihovi primernosti za odlaganje.

Nenazadnje so morali vsi upravitelji do 1. julija 2000 namestiti tablo z navedbo svojega
imena, vrsti odlagalièa in obratovalnem èasu ter do 31. decembra 2000 doloèiti in Agenciji
RS za okolje sporoèiti imena odgovornih oseb za prevzemanje in preverjanje odpadkov.
Tabela 18: Pregled obveznosti iz Pravilnika o odlaganju odpadkov do 1. januarja 2002
Obveznost

Èlen

Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagalièih
odpadkov

4

Rok
5. februar 2000

Prepoved odlaganja nekaterih vrst odpadkov

9

5. februar 2000

Razvrstitev odlagalièa v eno od kategorizacij

62

5. februar 2000

Namestiti tablo pri vhodu na odlagalièe

41, 63

1. julij 2000

Zagotoviti pregled spremne dokumentacije in vizuelni
pregled odpadkov

20, 63

1. julij 2000

Tehtanje odpadkov

20, 63

1. julij 2000

Doloèiti odgovorno osebo in njenega namestnika

47, 63

31. december 2000

Pripraviti poslovnik odlagalièa

48, 63

31. december 2000

Zagotoviti oceno odpadkov  kjer je to potrebno

11, 59

1. januar 2001

Zagotoviti kontrolne kemiène analize

26, 63

31. december 2001

Zagotoviti obratovalni dnevnik za nevarne
in nenevarne odpadke

52, 63

31. december 2001

Program in izvajanje obratovalnega monitoringa

49, 63

31. december 2001
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Zaèitna ograja

41, 63

31. december 2001

Prostor za pranje vozil

41, 63

31. december 2001

Parkirne in obraèalne povrine

41, 63

31. december 2001

Prepreèevanje praenja

41, 63

31. december 2001

Zaèasno skladièe za zavrnjene odpadke

41, 63

31. december 2001

Redne preglede telesa odlagalièa

51, 63

31. december 2001

Dovoljeno odlaganje le obdelanih odpadkov

5, 58

1. januar 2002

4.5 Izvajanje in uveljavljanje pravilnika o odlaganju odpadkov
Veèina zahtev za obdobje do 1. januarja 2002 je bila upravne, administrativne narave.
Tehnièni ukrepi se predvsem nanaajo na podporo zagotavljanja kakovostnih nizov
podatkov (tea) o vrstah, kolièinah in virih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalièih.
Ker imamo v Sloveniji samo eno odlagalièe nevarnih odpadkov (Metava pri Mariboru)
smo se pri spremljanju izvajanja doloèil pravilnika o odlaganju odpadkov omejili na
odlagalièa t. i. komunalnih odpadkov.
Na podlagi razliènih podatkovnih baz (VGP Drava, MOP, IRSOP) in telefonskega
preverjanja smo identificirali 53 aktivnih odlagaliè komunalnih odpadkov.
Tabela 19: Aktivna odlagalièa komunalnih 14. Ilirska Bistrica
odpadkov v Republiki Sloveniji, stanje
15. Izola
januar 2002
16. Jesenice
OBÈINA
ODLAGALIÈE

Jelane
Izola
Mala Meakla

1. Ajdovèina

Dolga poljana

17. Kamnik

Suhadole

2. Breice

Dobova

18. Koèevje

Mozelj

3. Celje

Bukovlak

19. Koper

Dvori - Sv. Anton

4. Cerknica

Rakek-Pretrje

20. Kranj

Tenetie

5. Èrnomelj

Vranovièi

21. Krko

Spodnji stari grad

6. Domale

Dob

22. Lako

Strensko

7. Dravograd

Èerneèe

23. Lendava

Dolga vas

8. Gornja Radgona Hrastje-Mota

24. Litija

irjava

9. Gornji Grad

Boèna

25. Ljubljana

Barje

10. Grosuplje

paja

26. Ljutomer

Ljutomer

11. Hrastnik

Unièno

27. Logatec

Ostri vrh

12. Idrija

Ljubevè

28. Maribor

Pobreje

13. Idrija

Raskovec*

29. Metlika

Boèka

30. Murska Sobota Puconci
%

Odpadki: problem ali izziv? - Poroèilo

31. Nova Gorica

Stara gora

43. Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava

32. Novo mesto

Leskovec

Pragersko

33. Ormo

Dobrava

44. Slovenska
Bistrica

34. Piran

Dragonja

Graèak

35. Postojna

Stara vas

45. Slovenske
Konjice

36. Ptuj

Brstje

46. kofja Loka

Draga

37. Radeèe

Hoteme*

47. Tolmin

trklepci*

48. Tolmin

Volèe

49. Trbovlje

Nea

50. Trebnje

Cviblje

51. Triè

Kovor

52. Velenje

Velenje

53. Zagorje
Zagorje

Kamnolom

38. Radlje ob Dravi Gortina, Zg. Muta
39. Ravne na
Korokem

Holmec

40. Ribnica

Mala gora

41. Rogaka Slatina Tuncovec
42. Seana

Seana

Na teh odlagalièih se letno odloi priblino 1.043.000 ton odpadkov iz gospodinjstev in
njim podobnih odpadkov iz industrije in obrti ter preostalih odpadkov iz klasifikacijskega
seznama odpadkov (skupine od 01 do 20). K temu lahko dodamo e tiste, katerih odlaganje
na obstojeèih odlagalièih  tistih, ki so obratovala pred 5. februarjem 2000  bo po 1.
januarju 2003 prepovedano.
Na podlagi temeljite analize pravilnika smo pripravili poseben vpraalnik, katerega smo v
zaèetku januarja posredovali upraviteljem odlagaliè po Sloveniji. Do 1. februarja smo
dobili vrnjenih 48 vpraalnikov ter dodatne informacije o odlagalièih v Idriji (Raskovec),
Tolminu (trklepci) in Kamniku (Suhadole), kjer se nahaja prekladalna postaja ter
odlagalièe inertnih odpadkov za potrebe obèine Kamnik.
Izpolnjenih vpraalnikov nam niso vrnili upravljalci odlagaliè v Kopru (Dvori  Sv. Anton),
Krkem (Drnovo) in Postojni (Stara Vas). V telefonskih intervjujih (vodenih na podlagi
pripravljenega vpraalnika) smo pridobili e dodatne informacije v zvezi z izvajanjem
nekaterih doloèil odredbe o ravnanju z loèenimi frakcijami komunalnih odpadkov.80
Negativno so se odzvali le v Trièu (Kovor) in nam na vpraanja niso bili pripravljeni
odgovarjati, medtem ko v Krkem nismo uspeli priklicati osebe, ki bi imela pooblastilo za
dajanje informacij.
Podatke smo preverili s primerjavo podatkov Inpektorata RS za okolje in prostor, ki je v
letu 2001 intenzivno spremljal izvajanje zahtev pravilnika o odlaganju odpadkov. Nejasnosti
iz vpraalnikov smo e dodatno preverjali s pomoèjo telefonskih stikov z izpolnjevalci.
Podatke smo statistièno obdelali ter pripravili pregled izvajanja po odlagalièih in po
temah.
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4.5.1

Tehtanje odpadkov
Ali ste na odlagalièu zagotovili tehtanje
odpadkov?
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Graf 8: Tehtanje odpadkov
Na 82 % ali na 36 odlagalièih so do decembra 2001 zagotovili tehtanje odpadkov,
medtem ko na 11 % ali v 5 primerih e ne tehtajo odpadkov. V treh primerih naj bi tehtnico
zgradili v zaèetku leta 2002.
Rok za izpolnitev zahteve je bil 1. julij 2000. Zaradi tega smo prvemu vpraanju dodali e
vpraanje o tem, kdaj se je prièelo z rednim tehtanjem odpadkov. Odgovori so dali drugaèno
izhodièno podobo.

Èe DA, kdaj ste prièeli z rednim tehtanjem odpadkov, prevzetih
za odloitev?
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Graf 9: Prièetek tehtanja odpadkov
%

Odpadki: problem ali izziv? - Poroèilo

Tako je redno tehtanje do junija 2000 zagotovila le ena petina (20 %) vseh upravljalcev
odlagaliè. Do konca leta 2000 pa e dodatna petina. V leto 2001 je tehtanje odpadkov
na odlagalièih zagotovilo 41 %. 30 % upravljalcev je tehtanje zagotovilo v letu 2001,
medtem ko je 28 % upravljalcev napovedalo tehtanje v zaèetku leta 2002. Glede na
vpraalnike pet upravljalcev odlagaliè e ni zagotovilo tehtanja na sami deponiji.

Katero vrsto tehtanja uporabljate:
60

53,85
46,15

50

%

40
30
20
10

0

0
Tehtanje na
vhodu na
odlagalièe

Tehtanje na
tehtnici izven
odlagalièa

Tehtanje na
vozilih za prevoz
odpadkov

Graf 10: Vrsta tehtanja odpadkov
Od 39 odlagaliè, jih 54 % odstotkov zagotovilo tehtanje na vhodu na odlagalièe, 46 %
jih je zagotovilo tehtanje na tehtnici izven odlagalièa. Velika veèina upravljalcev odlagaliè,
ki so se odloèili za tehtanje na tehtnici izven odlagaliè, je tehtanje zagotovilo ele v letu
2001 in je v teh primerih tako lo za izsiljeno odloèitev zaradi poveèane dejavnosti okoljskih
inpektorjev. V posameznih primerih so anketiranci dodali, da se ne tehta vsak dovoz na
odlagalièe. V Ptuju so, na primer, tehtanje zagotovili na balirni napravi, kjer se stiskajo,
balirajo in tehtajo predvsem meani komunalni odpadki.
V nobenem primeru se upravljalec odlagalièa (ali lokalno komunalno podjetje) ni odloèil
za uvedbo tehtanja odpadkov neposredno na vozilih za prevoz odpadkov. Tehtanje na
vozilih poteka pri prevzemanju odpadkov od povzroèitelja (gospodinjstva, industrije...).
Na podlagi dejanske tee odpadkov se povzroèitelju nato izstavi raèun za odvoz odpadkov.
Pravilnik o ravnanju z odpadki je odprl monost obraèunavanja odpadkov po volumnu
odpadkov ali po njihovi tei (namesto obraèunavanja po kvadraturi bivaliè, tevilu oseb
v gospodinjstvu, kot je bilo do takrat v navadi). Vse slovenske obèine, ki so na podlagi
tega pravilnika pripravile lokalne odloke obraèunavanju odvoza odpadkov so se odloèile
za obraèunavanje po volumnu, t.j. po volumnu posode za odpadke (najpogosteje gre za
120 l ali 240 l posode za gospodinjstva in veèje posode za obrt in industrijo). Takna
odloèitev seveda ne preseneèa, saj bi (s stalièa komunalnega podjetja) tehtanje odpadkov
na vozilu ob prevzemu pri gospodinjstvih zagotovilo pravièneje obraèunavanje za
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povzroèitelja in veè dela za komunalno podjetje: hkrati bi bili povzroèitelji e dodatno
vzpodbujani k zmanjevanju odpadkov na izvoru. Kolikor nam je v pogovorih s predstavniki
komunalnih podjetij uspelo izvedeti  se taken pristop nikjer v svetu e ni izplaèal ali da
gre zgolj za kaken osamljen poskus.

4.5.2

Odgovorna oseba

Upravljalec obstojeèega odlagalièa je po pravilniku o odlaganju odpadkov zavezan doloèiti
odgovorno osebo in njenega namestnika za preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki
vkljuèuje pregled predpisane dokumentacije o odpadkih in ugotavljanje istovetnosti
odpadkov glede na vrsto, kolièino in njihove lastnosti. Upravljalec odlagalièa mora pri
prevzemu odpadkov zagotoviti odvzem reprezentativnih vzorcev nakljuèno izbranih
prevzetih odpadkov zaradi preverjanja njihove istovetnosti s kontrolno kemièno analizo.
Podatke o njiju je moral sporoèiti inpektoratu za okolje in prostor do 31. decembra 2000.
Po podatkih IRSOP so do januarja 2002 odgovorno osebo doloèili vsi upravljalci odlagaliè,
èeprav po podatkih iz vpraalnikov izhaja, da vsaj v enem primeru temu ni tako, oziroma
izpolnjevalec ni odgovoril nato vpraanje.

Ali ste doloèili odgovorno osebo za
izvajanje postopkov preverjanja
odpadkov?
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Graf 11: Odgovorna oseba
Vendar na petih odlagalièih ali v 11,37 % primerov, upravljalci odlagaliè niso doloèili
namestnika odgovorne osebe. Z drugimi besedami  v primeru odsotnosti odgovorne
osebe na odlagalièu ni nobene osebe, ki bi zagotavljala preverjanje dostavljenih
odpadkov. Ni bilo mogoèe ugotoviti ali se odgovorne osebe tudi dejansko nahajajo na
odlagalièu v èasu obratovalnih ur ali so na odlagalièu prisotni preteno njihovi namestniki.
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Ali ste doloèili tudi njenega nam estnika?
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Graf 12: Namestnik odgovorne osebe

4.5.3

Poslovnik obratovanja odlagalièa

Pravilnik o odlaganju odpadkov je doloèil, da mora upravljalec odlagalièa do 31. decembra
2000 pripraviti poslovnik obratovanja odlagalièa. Poslovnik mora obsegati naslednje
vsebine:
1. naziv upravljalca odlagalièa in vrsto odlagalièa,
2. seznam vrst in kolièin odpadkov, ki se skladno z dovoljenjem lahko
odlagajo,
3. podatke o obratovanju odlagalièa:
a)obratovalni èas odlagalièa,
b)opis naèina prevzemanja in preverjanja odpadkov,
c) opis naèina in metod odlaganja odpadkov v telo odlagalièa,
d)opis ravnanja z izcedno in padavinsko vodo in odlagaliènimi plini,
4. navodila za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov,
5. navodila za ravnanje z odpadki v zaèasnih skladièih na obmoèju
odlagalièa,
6. navodila za vzdrevalna dela na odlagalièu,
7. navodila za redne preglede stabilnosti telesa odlagalièa in tehniènih
objektov in naprav,
8. navodila za nadzor in ukrepanje v zvezi s prepreèevanjem in
zmanjevanjem obremenjevanja okolja,
9. navodila za ukrepanje v primeru ekoloke nesreèe in
10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika.
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Poslovnik mora vsebovati e naslednje priloge:
· projekt izvedenih del za odlagalièe, na podlagi katerega je izdano
uporabno dovoljenje za odlagalièe,
· naèrt delov obmoèja telesa odlagalièa, ki so e zapolnjeni z odloenimi
odpadki,
· program obratovalnega monitoringa, in
· naèrt ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je izdano dovoljenje za
odlaganje.

Glede na odgovore iz vpraalnikov je poslovnik obratovanja odlagalièa zagotovilo 86,36
% upravljalcev odlagaliè, medtem ko jih 13,64 % poslovnika do januarja 2002 e ni
pripravilo.

Ali ste pripravili poslovnik obratovanja
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Graf 13: Poslovnik obratovanja odlagalièa
Vendar je stanje na tem podroèju izvajanja pravilnika, sodeè po podatkih IRSOP, e
slaba: skoraj petina upravljalcev odlagaliè do konca leta 2001 ni pripravila poslovnika
o obratovanju odlagalièa, medtem ko so bili nekateri poslovniki nepopolni ali neustrezni.
V primeru za odlagalièe na Pobreju je bilo ugotovljeno, da naj poslovnik ne bi bil potreben,
kar ne zdri presoje pravilnika o odlaganju odpadkov.

4.5.4

Zgodba o tabli

Pravilnik o odlaganju odpadkov je doloèil, da mora biti na vhodnem delu odlagalièa
nameèena tabla z navedbo imena upravljalca odlagalièa, vrste odlagalièa in èasa
obratovanja odlagalièa. Table je namestilo 100 % vseh upravljalcev odlagaliè.
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Ali ste namestili tablo na vhodnem delu
odlagalièa (41. èlen Pravilnika o odlaganju
odpadkov)?
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Graf 14: Tabla

Slika 1: Primer table

4.5.5

Zaèitna ograja

Pravilnik o odlaganju odpadkov je doloèil, da mora biti celotno obmoèje odlagalièa
ograjeno z najmanj 2 metra visoko ograjo, razen èe je z naravno razmejitvijo zavarovano
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tako, da je onemogoèen dostop ljudi in divjadi. Do januarja 2002 je zaèitno ograjo
zagotovilo v celoti ali delno 91 % vseh upravljalcev odlagaliè, medtem ko 9 % ali tirje
upravljalci tega niso zagotovili. Èeprav je pravilnik dopustil monost, da je odlagalièe
locirano v okolje na naèin, da je naravna razmejitev takna, da onemogoèa dostop ljudi
in divjadi, se je na to mono skliceval le en upravljalec odlagalièa.

Ali je obm oèje odlagalièa ograjeno z ograjo visoko
najm anj 2 metra?
100
80
%

60
40
20
0
%

da

ne

delno

81,82

9,09

9,09

Graf 15: Ograja

4.5.6

Zaèasno skladièe

Pravilnik o odlaganju odpadkov je doloèil, da lahko upravljalec odlagalièa zavrne odloitev
dostavljenih odpadkov v kolikor je ugotovil, da:
1. je vsebina ocene odpadkov nepopolna ali nezadostna in rezultati niso
dovolj jasni,
2. je oceni odpadkov potekel predpisani rok veljavnosti,
3. èe dvomi o istovrstnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih snovi v njih,
ali
4. èe geotehniène lastnosti odpadkov in pogoji njihovega odlaganja v telo
odlagalièa ne zagotavljajo potrebne stabilnosti telesa odlagalièa.

Upravljalec odlagalièa lahko imetniku odpadkov dovoli njihovo zaèasno skladièenje na
obmoèju odlagalièa za obdobje najveè tirih mesecev, da se dopolni ali ponovno izdela
ocena odpadkov. Prostor za zaèasno skladièenje bi morali upravljalci odlagaliè zagotoviti
do 31. decembra 2001.
Do januarja 2002 je skladièni prostor za zavrnjene odpadke zagotovilo le 43 % vseh
upravljalcev odlagaliè, medtem ko jih veè kot polovica tega ni zagotovila.
%&
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Ali im ate skladièni prostor za zaèasno skladièenje
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Graf 16: Skladièni prostor za zaèasno skladièenje odpadkov
Ob tem je potrebno omeniti, da pravilnik o odlaganju odpadkov upravljalcu odlagalièa
dopuèa monost zavrnitve prevzema neustreznih odpadkov, vendar mora o tem obvestiti
inpektorat za okolje.

4.5.7

Parkirne in obraèalne povrine

Pravilnik o odlaganju odpadkov je doloèil, da morajo biti na obmoèju odlagalièa dovolj
velike povrine za izvajanje postopkov prevzema in preverjanja oddanih odpadkov ter za
parkiranje in obraèanje dostavnih vozil. Parkirne in obraèalne povrine bi morali upravljalci
odlagaliè zagotoviti do 31. decembra 2001. Te povrine je resda zagotovilo 91 % vseh
upravljalcev, vendar tirim ali 9 % tega do januarja 2002 ni uspelo.
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Graf 17: Parkirne in obraèalne povrine
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4.5.8

Èièenje vozil

Pravilnik o odlaganju odpadkov je doloèil, da mora biti odlagalièe opremljeno z napravami
za prepreèevanje prenaanja prahu in blata s transportnimi vozili z odlagalièa na vozièa
javnih cest. Naprave za èièenje vozil bi morali upravljalci odlagaliè zagotoviti do 31.
decembra 2001.
Do januarja 2002 je tovrstne naprave zagotovilo le 34 % vseh upravljalcev odlagaliè, en
upravljalec je to zagotovil le delno, medtem ko jih skoraj dve tretjini tega ukrepa e ni
izvedlo.

Ali im ate zagotovljene naprave za prepreèevanje
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Graf 18: Naprave za pranje vozil

4.5.9

Obratovalni dnevnik

Pravilnik o odlaganju odpadkov je celovito uredil sledljivost in nadzor dogajanja na
odlagalièu, od vstopa, pregleda, preverjanja istovetnosti, prevzema in odlaganja
odpadkov. Poslovnik o obratovanju odlagalièa mora tako, med drugim, vsebovati tudi
navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika. Upravljalec odlagalièa
mora tako zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika, v katerem mora voditi evidence,
doloèene s pravilnikom o ravnanju z odpadki.
V obratovalni dnevnik se dnevno vpisujejo podatki o:
- kolièini, vrsti in imetniku prevzetih odpadkov,
- izvajanju postopkov preverjanja odpadkov,
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- kraju odloitve prevzetih odpadkov na obmoèju telesa odlagalièa,
- ugotovitvah o pomanjkljivi ali napaèni dokumentaciji ali dvomljivi
istovetnosti odpadkov,
- o zaèasnem skladièenju ali zavrnitvi doloèenih odpadkov,
- opravljenih vzdrevalnih delih na odlagalièu,
- rednih pregledih telesa odlagalièa ter objektov in naprav odlagalièa, in
- izrednih in drugih pomembnih dogodkih v zvezi z obratovanjem
odlagalièa.

Pravilnik e predpisuje, da je treba obratovalni dnevnik voditi v obliki vezane knjige z
otevilèenimi stranmi in ga hraniti do konca zapiranja odlagalièa. Do januarja 2002 je
vodenje obratovalnega dnevnika zagotovilo skoraj 90 % vseh odlagaliè in 5 % delno.
Èeprav je pravilnik zelo jasen glede zahteve, da mora biti dnevnik voden v obliki vezane
knjige, smo ob ogledu posameznih odlagaliè lahko ugotovili, da se dnevniki vodijo tudi
v obliki navadnih zvezkov (sicer otevilèenih) ali pa v obliki listov, ki se dnevno vstavljajo
v posebno mapo.

Ali na odlagalièu vodite obratovalni dnevnik (52. èlen
pravilnika)?
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Graf 19: Obratovalni dnevnik

4.5.10

Obratovalni monitoring

Pravilnik o odlaganju odpadkov je celovito doloèil obveznost spremljanja dogajanja in
procesov na odlagalièu v obliki obveznega obratovalnega monitoringa. Upravljalec
odlagalièa je bil zavezan, da zagotovi izvajanje obratovalnega monitoringa do 31.
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decembra 2001. Obratovalni monitoring obsega:
- meritve meteorolokih parametrov,
- meritve in izraèunavanje emisije snovi v zrak iz odlagalièa,
- meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnaene
padavinske vode s povrin odlagalièa, in
- meritve parametrov onesnaenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi,
èe so v vplivnem obmoèju odlagalièa.

Upravljalec je moral pripraviti poseben program obratovalnega monitoringa, ki je predpisan
v èlenu, ki govori o poslovniku obratovanja odlagalièa. Iz vpraalnikov je bilo razvidno,
da nekateri izpolnjevalci za to obveznost niso vedeli.
Tako je do januarja 2002 program obratovalnega monitoringa zagotovila le polovica vseh
upravljalcev odlagaliè, medtem ko druga polovica tovrstnega programa ni izdelala. Èeprav
gre za izredno pomemben dejavnik nadzora predvsem nad emisijami snovi v zrak in
vodo. Najverjetneji odgovor na to je, da je zagotavljanje obratovalnega monitoringa
povezano z denarjem.
Ob ogledih odlagaliè smo lahko le v nekaj primerih opazili (na primer na odlagalièu
Bukovlak pri Celju), da je odlagalièe dejansko opremljeno z lastnimi napravami za
spremljanje meteorolokih parametrov (èeprav bi lahko bili na ta naèin zbrani podatki v
veliko podporo dravnemu sistemu meteorolokih postaj).
Ob tem tudi ne moremo mimo dejstva, da so le redka odlagalièa kolikor toliko urejena
kar se tièe zajemanja izcednih voda.

Ali ste pripravili program obratovalnega m onitoringa
za odlagalièe?
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Graf 20: Program obratovalnega monitoringa
Meritve in izraèuni emisije snovi v zrak iz odlagalièa obsegajo:
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- obèasne meritve imisijskih vrednosti prahu in hlapnih organskih spojin, ki
povzroèajo vonjave;
- obèasne meritve CH4, CO2 in O2 v odlagaliènem plinu z namenom, da
se na podlagi rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje
biorazgradljivih snovi v telesu odlagalièa;
- obèasne meritve sestave odlagaliènega plina glede na vsebnost H2S,
H2 in drugih plinov, ki glede na specifiènost sestave odloenih odpadkov
lahko vplivajo na kolièino in kakovost izcedne vode.

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnaene padavinske vode obsegajo:
- obèasne meritve parametrov izcedne vode, in
- obèasne meritve parametrov padavinske odpadne vode iz nadstrenice,
manipulativnih povrin ali iz prekritih povrin odlagalièa.

Tabela 20: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa za odlagalièe odpadkov
Pogostost
t.

Vrsta meritev

obratovanje

po zaprtju

1.

Meteoroloki podatki

1.1

Kolièina padavinintenzivnost padavin

dnevno 4)

dnevno vse meritve
iztè.1 se izvajajo

1.2

Temperatura (min., maks., ob
14.00 po srednjem evropskem èasu)

dnevno

meseèno na isti dan
vmesecu

1.3

Hitrost in smer vetra

dnevno

1.4

Vlaga  izhlapevanje

dnevno

Izhlapevanje z lizimetrom ali z
doloèanjem atmosferske vlanostiz
izraèunom izhlapevanja po Haude-ju
(ob 14.00 po srednjem evropskem
èasu)
2.

Meritve emisij snovi v vode in zrak

2.1

Kolièina izcedne vode

meseèno 4)

na 6 mesecev

2.2

Parametri izcedne vode

èetrtletno 2)

na 6 mesecev

2.3

Kolièina padavinske odpadne vode
iznadstrenice, manipulativnih povrin
ali iz prekritih povrin
(konènapovrinska zatesnitev)
èetrtletno 4)

2.4

Parametri padavinske vode

èetrtletno 2)

na 6 mesecev

2.5

Emisije plinov

meseèno

na 6 mesecev

2.6

Emisija vonjav in prahu

meseèno 2)

na 6 mesecevredno je
treba izvajati nadzor
sistema za
razplinjevanje
odlagaliènega plina

6)

na 6 mesecev
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3.

Meritve onesnaenosti podzemnih vod3)

3.1

Gladina podzemnih vod

meseèno 5)

vsakih 6 mes.5)

3.2

Parametri onesnaenosti
podzemnih vod 1)

najmanj vsakih
6 mesecev

vsakih
6 mes.

Oznake v tabeli pomenijo:
1)

Obseg meritev parametrov onesnaenosti podzemnih vod se doloèi v
programu obratovalnega monitoringa za odlagalièe odpadkov.

2)

Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagalièa odpadkov
enkrat meseèno. Èe se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo,
se meritve teh parametrov lahko v nadaljevanju obratovanja izvajajo
enkrat na 3 mesece.

3)

tevilo in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode
morajo biti doloèeni v programu izvajanja obratovalnega monitoringa
onesnaenosti podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti v
dotoku podzemne vode in najmanj 2 merilni mesti na vplivnem obmoèju
odlagalièa (obmoèje odtoka podzemne vode).

4)

Celotna dnevna kolièina.

5)

Pri velikem nihanju gladine podzemnih vod je treba pogostost meritev
poveèati.

6)

Meseèno je treba izvajati meritve sestave odlagaliènega plina glede
vsebnosti CH4, CO2, O2, H2S, H2 in drugih plinov, èe so v odlagaliènem
plinu glede na sestavo odloenih odpadkov.

Tako je s prvim januarjem 2002 obratovalni monitoring izvajala le polovica upravljalcev
odlagaliè, medtem ko druga polovica tega pomembnega ukrepa iz pravilnika o odlaganju
odpadkov ne zagotavlja (razen v dveh primerih, kjer so izpolnjevalci vpraalnika dopisali,
da obratovalni monitoring izvajajo le delno).
Ali na odlagalièu izvajate obratovalni m onitoring (49.
èlena pravilnika)?
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Graf 21: Izvajanje obratovalnega monitoringa
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4.5.11

Redni pregledi telesa odlagalièa

Kot dodatni ukrep spremljanja in nadzorovanja dogajanja na odlagalièu je v pravilniku o
odlaganju odpadkov doloèeno obvezno in redno pregledovanje telesa odlagalièa. Tudi
ta ukrep so morali upravljalci odlagaliè zagotoviti do 31. decembra 2002.
Upravljalec odlagalièa mora tako zagotoviti redne preglede telesa odlagalièa in delovanja
tehniènih objektov in naprav odlagalièa, predvsem:
- viine in oblike mase odloenih odpadkov glede monega posedanja ali
drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagalièa,
- izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem obmoèju telesa
odlagalièa ali njegovih delih,
- sprememb v poloaju, viini ali obliki telesa odlagalièa ali njegovih
delov,
- naprav za zbiranje in èièenje izcedne vode odlagalièa in
odlagaliènega plina, in
- sistema za odvajanje padavinske in povrinske vode.

O tem mora izdelati posebno poroèilo in to poroèilo skupaj z drugimi poroèili o obratovalnem
monitoringu predloiti ministrstvu za okolje in prostor.
Vendar je do januarja 2002 tovrstne preglede zagotovilo le 61 % vseh upraviteljev
odlagaliè. Na dveh odlagalièih preglede izvajajo le delno med tem ko na veè kot tretjini
odlagaliè tega pomembnega ukrepa e ne izvajajo.

Ali zagotavljate redne preglede telesa odlagalièa (51.
èlena pravilnika)?
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Graf 22: Redni pregledi telesa odlagalièa
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4.5.12

Razvrstitev odlagaliè

Veèina odlagaliè komunalnih odpadkov je bila razvrèenih v razred odlagaliè za
nenevarne odpadke. Odlagalièa Smodninica (Ajdovèina), Unièno (Hrastnik), Ljutomer,
Boèka (Metlika), Cviblje (Trebnje) in Velenje so hkrati tudi odlagalièa za inertne odpadke.

4.5.13

Zapiranje odlagaliè  prekinitev z dosedanjo prakso

Znaèilnost velike veèine slovenskih odlagaliè v preteklosti je bila, da so komunalno
docela neurejene, brez dovoljenj (gradbenih, lokacijskih, obratovalnih). Pravilnik o
odlaganju odpadkov je prinesel novosti tudi na tem podroèju.
Vsi upravljalci odlagaliè so morali do konca leta 2000 ministrstvu sporoèiti ali bo obstojeèe
odlagalièe obratovalo po 31. decembru 2003. Kljuènega pomena za obratovanje
odlagalièa je prav ta datum. V kolikor se je upravljalec odloèil za zaprtje odlagalièa do
31. decembra 2003, do tega datuma ni potrebno pridobiti dovoljenje za odlaganje
odpadkov. Po pravilniku o odlaganju odpadkov je doloèeno, da je to dovoljenje pravzaprav
dovoljenje za odstranjevanje odpadkov po pravilniku o ravnanju z odpadki. Èetudi
dovoljenja ne potrebujejo, bodo upravljalci morali do 31. junija 2003 ministrstvu predloiti
med drugim tudi poroèilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagalièa, program izvajanja meritev (podoben obratovalnemu monitoringa obratujoèega odlagalièa)
ter pripraviti posnetek razporeditve odloenih odpadkov v telesu odlagalièu. Pravilnik o
odlaganju odpadkov je e posebej doloèil pogoje za zapiranje odlagalièa in ukrepe po
zaprtju
Do januarja 2002 so se v veèini podjetij, ki upravljajo z odlagalièi, odloèili, do katerega
leta bodo posamièna odlagalièa obratovala.
Tako so v letu 2001 zaprli odlagalièa Brstje (Ptuj), Hoteme (Radeèe), Tojnce (Vrhnika).
Na Ptuju se odloèajo o novi lokaciji Gajke, ki je v bliini obstojeèega odlagalièa. Na tej
lokaciji naj bi gradili nov regionalni center za ravnanje z odpadki. V vmesnem èasu so v
podjetju Èisto mesto zagotovili novo stiskalnico in balirnico odpadkov, s katero zmanjujejo
volumen prevzetih odpadkov. Sedaj balirane odpadke zaèasno skladièijo na obstojeèi
lokaciji odlagalièa Brstje.
[foto]
Slika 2: Balirnica odpadkov podjetja Èisto mesto, Ptuj
Odlagalièi Hoteme in Tojnce prav tako sta bili zaprti v letu 2001. Odpadke iz obèine
Radeèe sedaj odlagajo na odlagalièe Unièno v Hrastniku, medtem ko obèini Vrhnika in
Borovnica prevzete odpadke odlagata na odlagalièu Ostri vrh v Logatcu. Cena
odloenega kilograma odpadkov dosega ceno 25 SIT. Na Vrhniki e naprej deluje Center
za gospodarjenje z odpadki, kjer se sortirajo odpadki zbrani na ekolokih otokih,
kompostirajo organski odpadki ter balirajo sekundarne surovine.
[foto]
Slika 3: Sortirnica odpadkov podjetja KP Vrhnika
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Èetudi so v podjetju Saubermacher Komunala predvideli zaprtje obstojeèega odlagalièa
v Puconcih v letu 2001 se to odlagalièe e zmeraj uporablja za zaèasno odlaganje
odpadkov. Zaèetek iritve odlagalièa in izgradnja novega centra za ravnanje z odpadki
je predviden v prvi polovici leta 2002. Dnevno se v Puconcih odloi med 300 in 400 m3
komunalnih odpadkov.
[foto]
Slika 4: Odlagalièe odpadkov podjetja Saubermacher Komunala, Puconci
V spodnji tabeli smo zbrali podatke o predvidenih letih zaprtja odlagaliè komunalnih
odpadkov v Republiki Sloveniji. Do konca leta 2003 je predvideno zaprtje enaindvajsetih
ali skoraj 40 % vseh odlagaliè. Vendar je ob tem potrebno upotevati, da se na Ptuju, v
Puconcih, Jelanah, Leskovcu, Graèaku, Dolgi poljani in Mislinjski Dobravi naèrtujejo
sanacije in iritve odlagaliè, tako da bo do leta 2003 dejansko zaprtih le tirinajst odlagaliè
ali 27 %.
Posebnost je problem Maribora, kjer bo do zaprtja odlagalièa Pobreje zagotovo prilo
do leta 2003, medtem ko lokacija novega odlagalièa e ni znana. Sploh je v zadnjih letih
v Mariboru in okolici prilo do precejnjega tevila neuspenih poskusov za pridobitev
lokacije za novo odlagalièe komunalnih odpadkov. Zato pa se na obmoèju podjetja
Surovina gradi reciklani center za sortiranje in recikliranje komunalnih odpadkov,
predvsem papirja in stekla.
Tabela 21: Predvidena leta zapiranja odlagaliè komunalnih odpadkov, stanje januar
2002
t. Obèina
Odlagalièe
Predvideno Opomba
leto zapiranja
1.

Kamnik

Suhadole

prekladalna postaja

2.

Ptuj

Brstje

2001

zaprta, predvidoma nova,
Gajke

3.

Radeèe

Hoteme

2001

zaprta

4.

Vrhnika

Tojnce

2001

zaprta

5.

Murska Sobota

Puconci

2001

se e uporablja, iritev v 2002

6.

Trebnje

Cviblje

2002

7.

Breice

Dobova

2003

8.

Èrnomelj

Vranovièi

2003

9.

Domale

Dob

2003

10. Gornja Radgona

Hrastje-Mota

2003

11. Hrastnik

Unièno

2003

12. Idrija

Raskovec

2003

e neopredeljeno
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13. Lako

Strensko

2003

14. Maribor

Pobreje

2003

15. Radlje ob Dravi

Gortina, Zg. Muta

2003

16. Jelane

Jelane

2003

iritev

17. Novo mesto

Leskovec

2003

iritev, CERO

18. Slovenske Konjice Graèak

2003

iritev do 2010

19. Ajdovèina

Dolga poljana

2003

iritev do 2008

20. Slovenj Gradec

Mislinjska Dobrava 2003

iritev do 2008

21. Tolmin

trklepci

22. Zagorje

Kamnolom Zagorje 2003

23. Litija

irjava

2004

24. Trbovlje

Nea

2004

25. Celje
dela

Bukovlak

2005

26. Ljutomer

Ljutomer

2005

27. Postojna

Stara vas

2005

28. Velenje

Velenje

2005

29. Ormo

Dobrava

2005

30. Ravne na Korokem

2003

Holmec

31. Metlika

Boèka

2007

32. Cerknica

Rakek-Pretrje

2008

33. Dravograd

Èerneèe

2008

34. Idrija

Ljubevè

2008

35. Jesenice

Mala Meakla

2008

36. Logatec

Ostri vrh

2008

37. kofja Loka

Draga

2008

38. Triè

Kovor

2008

39. Kranj

Tenetie

2008

40. Piran

Dragonja

2009

41. Koèevje

Mozelj

2009

&&
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iritev in izgradnja novega

sanacija v teku,
predvidena iritev
2006

42. Ljubljana

Barje

2009

43. Gornji Grad

Boèna

2010

44. Ribnica

Mala gora

2010

45. Izola

Izola

2012

46. Koper

Dvori - Sv. Anton

2015

47. Rogaka Slatina

Tuncovec

2017

48. Tolmin

Volèe

2020

49. Slovenska Bistrica Pragersko

2021

50. Grosuplje

paja

2023

51. Lendava

Dolga vas

2030

52. Nova Gorica

Stara gora

2045

53. Krko

Spodnji stari grad

vpraljivo zaradi podtalnice

B/P
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Slika 5: Odlagalièa v Sloveniji leta 2004
[karta]

'

Odpadki: problem ali izziv? - Poroèilo

Slika 6: Odlagalièa v Sloveniji leta 2008
[karta]
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4.6 Izvajanje ukrepov iz pravilnika o odlaganju odpadkov v primerjavi
z implementacijskimi predlogi EU
V nadaljevanju smo pripravili tabelo o kljuènih implementacijskih ukrepih s podroèja
odlaganja odpadkov po priroèniku Evropske komisije. V drugi koloni smo pripravili opisno
oceno o izvajanju teh kljuènih ukrepov v Sloveniji.
Tabela 22: 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.

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.

Pravilnik o odlaganju odpadkov v celoti
vzpostavlja zahtevane postopke. Po pravilniku o

'
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Vlagatelji zahtevka za izdajo dovoljenja morajo
zagotoviti zahtevane podatke.

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.

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
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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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5. Priporoèila
Priporoèila so pripravljena na podlagi analize 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. Jasni strateki cilji 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,
ministrstvo za okolje in prostor tega poroèila ni uspelo pripraviti. Spremljanje izvajanja
vsakega stratekega dokumenta je potrebno zaradi ugotavljanja napredovanja in ovir na
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poti za doseganje ciljev. Tovrstnega poroèanja ni mogoèe nadomestiti s splonim poroèilom
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
Vzpodbuditi 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
vzpodbujena 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
zaeljena 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 dan 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
· 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
· za zmanjevanje in nadomeèanje 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 kakrnihkoli 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 kakrnegakoli 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.
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
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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 vzpodbuja 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.
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
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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 vzpodbuditi
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 vzpodbude 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 zniati 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 vzpodbuja k zmanjevanju kolièin
odloenih odpadkov marveè zgolj k spreminjanju njihovega agregatnega stanja.
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 institucij v tehnoloko razvitejih
dravah. Ministrstvo za okolje in prostor bi lahko tovrstno pobudo izvedlo v sodelovanju
z strokovnimi instituti in ministrstvom za gospodarstvo.
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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 vzpodbujanje 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 vzpodbudili
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 polovico vseh komunalnih
odpadkov.
Ta 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.
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