Informacije o kakovosti za ta kazalec:
V metodologiji in podatkih za izračun kazalca ni vrzeli. Negotovost pri kazalcu izhaja iz pomanjkanja
sistematičnega zbiranja podatkov o sejalnih analizah na odlagališčih, ki predstavljajo vir podatkov o strukturi
odpadkov, ki se odlagajo in so osnova za določitev količine odloženih biorazgradljivih odpadkov.
Datum zadnje osvežitve kazalca: 18. 03. 2019

Avtor: Matjaž Česen, IJS-CEU, pripravil v sklopu projekta Life Climate Path 2050
Vrzeli pri izračunavanju kazalca
V metodologiji in podatkih za izračun kazalca ni vrzeli.
Negotovost pri kazalcu izhaja iz pomanjkanja sistematičnega zbiranja podatkov o sejalnih
analizah na odlagališčih, ki predstavljajo vir podatkov o strukturi odpadkov, ki se odlagajo in
so osnova za določitev količine odloženih biorazgradljivih odpadkov.

3.4 Spremljanje izvajanja ukrepov
V okviru spremljanja izvajanja ukrepov na področju odpadkov so zajeti instrumenti,
predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 8).
Tabela 8:

Pregled izvajanja instrumentov na področju odpadkov

Ime instrumenta
Zmanjšanje količine nastalih
odpadkov in spodbujanje ponovne
uporabe ter recikliranja

Strateške podlage
OP TGP
PPO



PRzO
ZVO
Izgradnja manjkajoče infrastrukture
(financiranje)

OP TGP

Vrsta instrumenta

Odgovornost

Priporočila

informiranje /
promocija /
ozaveščanje,
predpisi, cenovna
politika

MOP

ekonomski

občine, MOP

/

zakonodajni,
informacijski

MOP

/

davčna politika

MOP

/

predpisi, davčna
politika

MOP

/

cenovna politika

MOP, občine

/

da



PPO
PRzO
ZVO

Spodbujanje zmanjšanja emisij TGP v
zakonodajnem okviru na področju
ravnanja z odpadki

OP TGP
PPO
PRzO
ZVO

Spremembe okoljske dajatve na
področju odlaganja odpadkov

OP TGP



PPO
PRzO



ZVO
Izboljšanje sistema zbiranja odpadne
embalaže

OP TGP
PPO
PRzO



ZVO
Uveljavitev plačevanja za odvoz
odpadkov skladno s količino oddanih
odpadkov

OP TGP
PPO
PRzO
ZVO
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Ime instrumenta
Zagotovitev pogojev za uporabo
komposta in digestata iz obdelave
odpadkov

Strateške podlage

Vrsta instrumenta

Odgovornost

Priporočila

OP TGP
PPO
PRzO



predpisi

MKGP, MOP

/

predpisi

MOP

/

informiranje /
promocija /
ozaveščanje

MOP

/

ZVO
Zajem in uporaba odlagališčnega
plina

OP TGP
PPO
PRzO

Pilotni projekti za ozaveščanje na
področju odpadkov

ZVO



OP TGP



PPO



PRzO



ZVO
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ZMANJŠANJE KOLIČINE NASTALIH ODPADKOV IN SPODBUJANJE PONOVNE
UPORABE TER RECIKLIRANJA
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

PPO

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

informiranje / promocija / ozaveščanje, predpisi, cenovna
politika

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE

☐

ETS

☐
☐
☐

drugo: zmanjšanje količine nastalih odpadkov

☒

Program preprečevanja odpadkov (PPO), ki je bil sprejet skupaj
s Programom ravnanja z odpadki junija 2016, je obveznost
držav članic po Direktivi 2008/98/ES. Glavni cilj programa je
zmanjšanje odpadkov in s tem zmanjšanje njihovega
negativnega vpliva na okolje. Vsebuje 8 dolgoročnih ciljev:
preprečevanje gradbenih odpadkov, preprečevanje odpadkov v
podjetjih, preprečevanje odpadkov v gospodinjstvih, zmanjšanje
količine odpadnih plastičnih vrečk v gospodinjstvih,
preprečevanje odpadne hrane, preprečevanje kosovnih
odpadkov in ponovna uporaba tekstilnih izdelkov in oblačil.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Program preprečevanja odpadkov (PPO)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

MOP je v letu 2018 izvajal ozaveščevalno kampanjo za širšo javnost, ki naj
bi pripomogla k zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in da
te ne bodo končale kot odpadek.
Trenutno s sofinanciranjem MOP poteka projekt »NE VEČ, AMPAK
BOLJE«, ki promovira preprečevanje odpadkov v gospodinjstvih,
preprečevanje kosovnih odpadkov, ponovno uporabo in preprečevanje
tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil ter zmanjševanje potrošnje
nagrobnih sveč. Poudarek je v implementaciji načel, zapisanih v
operativnem programu, saj splošna javnost (potrošniki), šolajoča mladina in
lokalne skupnosti nimajo na voljo dovolj prepričljivih oblik ozaveščanja, ki bi
spodbudile k odgovornemu ravnanju z viri in prednostno k preprečevanju
nastajanja odpadkov.
V soorganizaciji z GZS (Zbornica komunalnega gospodarstva) so novembra
2018 potekale aktivnosti v okviru Evropskega tedna zmanjševanja
odpadkov (ETZO) na temo preprečevanja nastajanja nevarnih odpadkov.
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Akcija bo potekala tudi v 2019. Cilj je spodbuditi razpravo o učinkoviti rabi
virov in krožnem gospodarstvu ter s tem promovirati trajnostno naravnane
prakse.
Ekologi brez meja so zaradi omejitev, ki jih predstavlja odpadna plastika,
zagnali projekt »Plastika naša vsakdanja«. Projekt delno financira MOP,
začetek izvajanja je bil v letu 2018 in traja do oktobra leta 2019. Z
raziskovanjem in informiranjem nameravajo zapolniti podatkovno vrzel
glede ravnanja z odpadno plastično embalažo. Glavna dejavnost je
ozaveščanje javnosti, nadgradnja košarice dobrin glede na vrsto embalaže,
analiza deležnikov na trgu plastične embalaže, ocene o količinah in vrsti le
te in vzpostavitev t.i. zavezništva – sodelovanja s podjetji, ki se tako ali
drugače ukvarjajo s plastiko.
Več na: https://ebm.si/zw/plastika/
DOSEŽENI UČINKI

Ni podatkov o učinkih.

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO
IZVAJANJE

PREDVIDENI UČINKI

Vsi zgoraj navedeni ukrepi se bodo nadaljevali tudi v letu 2019. dodatno so
v letih 2019 in 2020 predvidene aktivnosti v okviru projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE, ki bo trajal od 1.1.2019 do 31.12.2026, ki se dotikajo
problematike odpadne hrane. Projekt bo izboljšal podatke o količini
odpadne hrane v Sloveniji preko izvedbe analiz strukture bio odpadkov,
izvajale se bodo ozaveščevalne akcije za izbrane ciljne skupine na temo
preprečevanja in zmanjšanja količine odpadkov, pripravljene bodo tudi
aktivnosti za povečanje znanja strokovnjakov s tega področja (delavnice,
šolanja, …)
/

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Glede na dejstvo, da je med nastalimi odpadki v RS količinsko največ gradbenih odpadkov (v letu
2017 kar 44 %), s ciljem ohranjanja naravnih primarnih virov ter v zvezi z doseganjem cilja
krožnega gospodarstva glede nenevarnih gradbenih odpadkov priporočamo izvršitev 8. posebnega
cilja iz Programa ravnanja z odpadki, ki pravi da je pri ravnanju z gradbenimi odpadki treba slediti
ciljem krožnega gospodarstva tako, da se bo v letu 2020 najmanj 70 % njihove količine pripravilo za
ponovno uporabo, recikliranje in snovno predelavo, za zemeljske izkope pa zagotovila višja stopnja
uporabnosti s predpisanimi merili za preglednejše razvrščanje zemeljskega izkopa glede na
vsebnost onesnaževal in vsebnost onesnaževal v izlužku.

VIRI PODATKOV
MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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IZGRADNJA MANJKAJOČE INFRASTRUKTURE (FINANCIRANJE)
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

OP TGP: NO-1

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

ekonomski

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

občine, MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE
drugo:

☐

ETS

☐
☒
☐
☐

S sredstvi Kohezijskega sklada se je v obdobju 2007−2013
financirala izgradnja manjkajoče infrastrukture za povečanje
deleža ločeno zbranih frakcij, ustrezno ravnanje z ločeno
zbranimi frakcijami, mehansko biološko obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališčih
odpadkov ter predelavo biološko razgradljivih odpadkov.

KRATEK OPIS

Kar zadeva izgradnje manjkajoče infrastrukture, v tem trenutku
uredbeni del še ni sprejet, dejstvo pa je, da EK in EP
nasprotujeta sredstvom za termično izrabo odpadkov.
Predlogi za izgradnjo manjkajoče infrastrukture so na
naslednjih področjih:
•
•
•

ravnanje s komunalnimi, industrijskimi in nevarnimi
odpadki,
spodbujanje uporabe recikliranih materialov kot surovin,
sanacija industrijskih območij in onesnaženih zemljišč.

Ta področja so zaenkrat navedena v prilogi uredbe o določitvi
skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih
pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo
varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume.

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

/

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

/

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA
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V prihodnjih letih niso predvidene dodatne investicije v infrastrukturo za
ravnanje z odpadki, saj obstoječa infrastruktura zadošča za pokrivanje
potreb vsaj do leta 2020. V programu OP EKP ni projektov s področja

ravnanja z odpadki. Vse je je bilo zaključeno v 2016 i n2017. Vsi MBO so
obratovali že celo leto 2017.
DOSEŽENI UČINKI

Ker se instrument v letu 2018 ni izvajal, ni bilo učinkov.

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO

Dogovor glede projektov v novi finančni perspektivi še poteka.

IZVAJANJE

PREDVIDENI UČINKI

/

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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SPODBUJANJE ZMANJŠANJA EMISIJ TGP V ZAKONODAJNEM OKVIRU NA
PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

ni oznake

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

zakonodajni, informacijski

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
zmanjšanje emisij TGP
NA KATERE CILJE VPLIVA
INSTRUMENT

☐

ETS

povečanje rabe OVE

☐
☐
☐

drugo: povečanje deleža ločeno zbranih
in recikliranih odpadkov
KRATEK OPIS

☒

Zakonodajni okvir za povečanje deleža ločeno zbranih frakcij,
ustrezno ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami ter predelavo
biološko razgradljivih odpadkov.

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Program ravnanja z odpadki (PRzO)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

V letu 2017 je bila sprejeta nova Uredba o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l.
RS št. 33/17 in 60/18). V njej so določeni ukrepi za povečanje
deleža ločeno zbranih odpadkov na izvoru.
V osmem odstavku 19. člena Uredbe o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni
list RS, št. 33/17 in 60/18) je določeno, da mora izvajalec javne
službe v zbirnem centru omogočiti izvajalcu priprave za
ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila,
oblačil in kosovnih odpadkov, izloči odpadke, primerne za
pripravo za ponovno uporabo, in mu jih oddati.

DOSEŽENI UČINKI

Ni ocene učinkov.

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO IZVAJANJE

Priprava in sprejem novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2).

PREDVIDENI UČINKI

Ni ocene učinkov.

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
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Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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SPREMEMBE OKOLJSKE DAJATVE NA PODROČJU ODLAGANJA ODPADKOV
SPLOŠEN OPIS
OP TGP: OO-1, OR-3

OZNAKA INSTRUMENTA

PRzO: 14

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

davčna politika

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE

☐

ETS

☐
☐
☐

drugo: zmanjšanje količine odloženih odpadkov

☒

Ureditev okoljskih dajatev s ciljem uveljavitve hierarhije
ravnanja z odpadki, kjer je odlaganje na zadnjem mestu - dvig
okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, kar bo vplivalo na
manjše količine odloženih odpadkov, saj je obstoječa okoljska
dajatev prenizka, da bi spodbujala druge načine ravnanja z
odpadki.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva (1999/31/ES) o odlaganju odpadkov na odlagališčih

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP)
Program ravnanja z odpadki (PRzO)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Skladno s programom ravnanja z odpadki, je bila narejena podporna študija
za spremembo okoljskih dajatev na področju odlaganja odpadkov, vendar
rezultati študije niso bili uporabni.

DOSEŽENI UČINKI

/

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO

Priprava in sprejem novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2).

IZVAJANJE

PREDVIDENI UČINKI

/

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
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MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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IZBOLJŠANJE SISTEMA ZBIRANJA ODPADNE EMBALAŽE
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

PRzO: 9a

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

predpisi, davčna politika

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
zmanjšanje emisij TGP
NA KATERE CILJE VPLIVA

povečanje rabe OVE

INSTRUMENT

☐

ETS

☐
☐
☐

drugo: zmanjšanje količine odloženih odpadkov, povečanje
deleža ločeno zbranih in recikliranih odpadkov

☒

Opredeliti obseg, pogostost in vrste dejavnosti skupnih
sistemov za ravnanje z odpadno embalažo za obveščanje in
ozaveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov, o namenu in
ciljih zbiranja odpadne embalaže, pravilnem ravnanju z njo,
možnostih njenega brezplačnega oddajanja, recikliranja in
predelave.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva (94/62/ES) o embalaži in odpadni embalaži in njene
spremembe

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Program ravnanja z odpadki (PRzO)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je bila spremenjena in
dopolnjena dvakrat, (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11
– popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 –
ZIURKOE) sprejet pa je bil tudi Ukaz o razglasitvi Zakona o interventnih
ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi
nagrobnimi svečami (ZIURKOE). Zakon ureja interventne ukrepe pri
ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi
svečami, ki jih je bilo potrebno izvesti zaradi odvrnitve tveganja za
onesnaževanje okolja in zdravja ljudi ter zaradi doseganja okoljskih ciljev na
področju ravnanja z odpadki.

DOSEŽENI UČINKI

/

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO
IZVAJANJE

Priprava in sprejem novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Pripravljena
bo nova uredba.

PREDVIDENI UČINKI

/
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PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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UVELJAVITEV PLAČEVANJA ZA ODVOZ ODPADKOV SKLADNO S KOLIČINO
ODDANIH ODPADKOV
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

PRzO: 5

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

cenovna politika

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP, občine

☒

zmanjšanje rabe energije
zmanjšanje emisij TGP
NA KATERE CILJE VPLIVA

povečanje rabe OVE

INSTRUMENT

☐

ETS

☐
☐
☐

drugo: zmanjšanje količine nastalih
odpadkov in odloženih odpadkov

☒

Dopolnitev uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z
namenom spodbujanja zmanjšanja količin nastalih odpadkov.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva (1999/31/ES) o odlaganju odpadkov na odlagališčih

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ((Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Program ravnanja z odpadki (PRzO)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, občini v 13. odstavku 23. člena
daje možnost, da odvoz odpadkov obračunava na dejansko prepuščeno
maso uporabnika.

DOSEŽENI UČINKI

/

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO

Nadgradnja ukrepa je vezana na spremembo ZVO-2.

IZVAJANJE

PREDVIDENI UČINKI

/

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
MOP
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DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA UPORABO KOMPOSTA IN DIGESTATA IZ OBDELAVE
ODPADKOV
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

PRzO: 17, 18, 19

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

predpisi

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MKGP, MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE

☐

ETS

drugo:

☐
☒
☐
☐

Uskladitev predpisanih mejnih vrednosti za kompost, ki je
namenjen uporabi v kmetijstvu z ostalimi državami EU,
vzpostavitev dodatnih meril za okolju prijazno uporabo
digestata, kot gnojila na kmetijskih zemljiščih ter ureditev
evidenc in nadzora nad uvozom komposta iz drugih držav.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, Uredba EU (1096/2009) o
živalskih stranskih proizvodih

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uredba o predelavi biološko
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
(Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Program ravnanja z odpadki (PRzO)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Leta 2018 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata,
ki je uskladila predpisane mejne vrednosti za kompost, ki je namenjen
uporabi v kmetijstvu z ostalimi državami EU ter vzpostavila dodatna merila
za okolju prijazno uporabo digestat.

DOSEŽENI UČINKI

/

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO
IZVAJANJE

V letu 2019 je predviden povečan obseg nadzora nad izvajanjem Uredbe o
predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
s strani IRSOP in IKGLR (Akcija nadzora programa upravljanja območij
Natura 2000 - PUN).
Na pragu je sprejetje EU uredbe o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti
gnojilnih proizvodov EU na trgu EU, spremembi uredb (ES) št. 1 069/2009
in (ES) št. 1 107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2 003/2003, ki ureja
prav to področje. Odpira se trg za digestat in kompost, ki zadošča kriterijem
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Uredbe EU – pričakuje se lahko večje količine komposta in digestata, ki je
slabše kakovosti.
PREDVIDENI UČINKI

/

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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ZAJEM IN UPORABA ODLAGALIŠČNEGA PLINA
SPLOŠEN OPIS
OZNAKA INSTRUMENTA

ZVO

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

predpisi

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
NA KATERE CILJE VPLIVA

zmanjšanje emisij TGP

INSTRUMENT

povečanje rabe OVE
drugo:

☐

ETS

☐
☒
☐
☐

Zajem odlagališčnega plina so morala vsa odlagališča, na
katerih so se odlagali odpadki, urediti do konca leta 2005. Zajeti
odlagališčni plin se sežge na bakli ali pa v plinskih motorjih.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

/

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Zakon o varstvu okolja (ZVO)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
(julij, 2003)
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem
zmanjšanja odloženih biorazgradljivih odpadkov (april, 2004)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

Ukrep je bil izveden. Odlagališčni plin se zajema na vseh odlagališčih, ki so
delovala od leta 2006 naprej.

DOSEŽENI UČINKI

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO

Ni predvidenih dodatnih aktivnosti.

IZVAJANJE

PREDVIDENI UČINKI

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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PILOTNI PROJEKTI ZA OZAVEŠČANJE NA PODROČJU ODPADKOV
SPLOŠEN OPIS
OP TGP: NO-2
OZNAKA INSTRUMENTA

PRzO
PPO

UČINEK V SEKTORJU

odpadki

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS

neETS

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT

CH4

VRSTA INSTRUMENTA

informiranje / promocija / ozaveščanje

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE

MOP

☒

zmanjšanje rabe energije
zmanjšanje emisij TGP
NA KATERE CILJE VPLIVA

povečanje rabe OVE

INSTRUMENT

☐

ETS

☐
☒
☐

drugo: zmanjšanje količine nastalih in odloženih odpadkov ter
povečanje ločeno zbranih in recikliranih odpadkov

☒

Podpora pilotnim projektom in orodjem za povečanje
ozaveščenosti različnih ciljnih skupin prebivalcev in spremembe
njihovih vedenjskih vzorcev v skladu s hierarhijo EU za
ravnanje z odpadki.

KRATEK OPIS

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE
EU ZAKONODAJA

/

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP)
Program ravnanja z odpadki (PRzO)
Program preprečevanja odpadkov (PPO)

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2018
POTEK IZVAJANJA

MOP sofinancira naslednje projekte:
•

•

projekt »NE VEČ, AMPAK BOLJE«, ki promovira preprečevanje
odpadkov v gospodinjstvih, preprečevanje kosovnih odpadkov, ponovno
uporabo– preprečevanje tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil ter
zmanjševanje potrošnje nagrobnih sveč.
projekt »Plastika naša vsakdanja« cilj katerega je z raziskovanjem in
informiranjem zapolniti podatkovno vrzel glede ravnanja z odpadno
plastično embalažo.

MOP je v sodelovanju s trgovci, nevladnimi organizacijami in društvi, dvema
zbornicama ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pripravilo ozaveščevalno
kampanjo o vplivu pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na
okolje s sloganom »Imam svojo vrečko!«. Kampanja v sodelovanju s trgovci
je potekala v mesecu septembru, v vseh slovenskih osnovnih šolah pa celo
šolsko leto 2018/2019.
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DOSEŽENI UČINKI

/

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2019–2020
PREDVIDENO
IZVAJANJE

Izvajanje projekta LIFE Care4Climate, ki je podrobneje opisan v ukrepu
Zmanjšanje količine nastalih odpadkov in spodbujanje ponovne uporabe ter
recikliranja.

PREDVIDENI UČINKI

/

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE
Ni posebnih priporočil.

VIRI PODATKOV
MOP

DATUM PRIPRAVE
3. april 2019
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