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UPORABLJENI IZRAZI
Uporabljeni izrazi imajo za namen tega operativnega programa naslednji pomen:
- ravnanje s komunalnimi odpadki je zbiranje, prevažanje, predelava in
odstranjevanje komunalnih odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po
prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki;
- javna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ali obvezna državna
gospodarska javna služba sežiganja komunalnih odpadkov;
- komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi
podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti;
- kuhinjski odpadki so ločeno zbrani biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni
odpad, ki se uvrščajo med odpadke s klasifikacijsko številko 20 01 08 in 20 02 01 iz
klasifikacijskega seznama odpadkov;
- mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se uvrščajo med odpadke s klasifikacijsko
številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
- biorazgradljive sestavine komunalnih odpadkov so odpadni papir, kuhinjski
odpadki, odpadni tekstil in odpadni les;
- zbiralnica nenevarnih frakcij (v nadaljnjem besedilu: zbiralnica) je objekt
gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je
urejen in opremljen za ločeno zbiranje nekaterih nenevarnih frakcij komunalnih
odpadkov, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva te frakcije prepušča izvajalcu javne
službe;
- premična zbiralnica je začasno urejena in opremljena pokrita zbiralnica ali zabojnik
za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva določen
krajši čas prepušča te frakcije izvajalcu javne službe. Premična zbiralnica nevarnih
frakcij je tudi tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij;
- zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov, ki je urejen in opremljen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno
skladiščenje ločenih frakcij komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz
gospodinjstev;
- sistem prevzemanja komunalnih odpadkov »od vrat do vrat« je prevzemanje
komunalnih odpadkov pri izvirnem povzročitelju v ločenih zabojnikih, posodah ali
vrečah;
- center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt javne infrastrukture v skladu z
zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen kot naprava ali več
povezanih naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;
- odlagališče komunalnih odpadkov je odlagališče nenevarnih odpadkov, ki je objekt
gospodarske infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov, in je urejen in opremljen za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov;
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču (v
nadaljnjem besedilu: mehansko biološka obdelava) je njihova mehansko biološka
obdelava, s katero se zagotovijo izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in aerobna
ali anaerobna obdelava mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali naknadno
izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo;
- RDF je trdno gorivo, proizvedeno iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov;
- energetska predelava gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov je uporaba
RDF kot goriva v napravah za sežiganje ali sosežiganje odpadkov ali v napravah za
drug način termične obdelave odpadkov, kot je na primer uplinjanje, piroliza ali
katalitična depolimerizacija;
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-

sežiganje komunalnih odpadkov je termična obdelava RDF kot goriva v napravah
za sežiganje ali sosežiganje odpadkov ali v napravah za drug način termične obdelave
odpadkov, kot so na primer uplinjanje, piroliza ali katalitična depolimerizacija;
statistična regija je statistična regija v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije
statističnih teritorialnih enot (nuts) (UL L št. 154 z dne 21. 6. 2003, str. 1).
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Povzetek
Dolgoročni cilji, usmeritve in naloge na področju varstva okolja so opredeljeni v Resoluciji o
nacionalnem programu varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: ReNPVO), ki jo skladno z
določbami Zakona o varstvu okolja na predlog vlade sprejme Državni zbor Republike
Slovenije. To je strateški dokument, katerega cilj je zastaviti ukrepe za splošno izboljšanje
okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. Za izvedbo ReNPVO ali za
izpolnjevanje obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, strategij,
programov in predpisov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki se nanašajo na
oblikovanje programov na področju varstva okolja, ministrstvo pripravi operativne programe
varstva okolja, ki jih sprejme vlada. Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki (v
nadaljnjem besedilu: operativni program) sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob
poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo ponovni uporabi in recikliranju
prednost pred energetsko predelavo odpadkov, če in kjer sta to najboljši ekološki možnosti.
Izvajanje operativnega programa bo pripomoglo, da se Republika Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: Slovenija) približa »družbi recikliranja«, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov
in uporablja odpadke kot vir materialnih dobrin. V skladu s tem ciljem predvideni ukrepi
poudarjajo ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v največjem mogočem obsegu, če je
to tehnično in okoljsko izvedljivo in ne povzroča prevelikih stroškov.
Operativni program šteje za državni načrt ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga morajo
države članice sprejeti za posamezno vrsto ali kombinacijo odpadkov in za svoje celotno
ozemlje. S tem operativnim programom so v skladu z Direktivo 2008/98/ES:
− prikazani rezultati analize trenutnega stanja na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki,
− opredeljeni ukrepi, ki naj se sprejmejo za izboljšanje okoljsko sprejemljive priprave za
ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov, in
− izdelane ocene, ki bodo v pomoč pri izvajanju ciljev in določb, predvsem Direktive
2008/98/ES in Direktive 1999/31/ES.
V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in ciljem oblikovanja družbe recikliranja so ukrepi
operativnega programa naravnani k čim manjši podpori odlaganja komunalnih odpadkov. Za
ravnanje s komunalnimi odpadki je izdelan prednostni vrstni red postopkov obdelave
komunalnih odpadkov, pri čemer se je odstopalo od hierarhije ravnanja z odpadki samo zaradi
omejitev, ki jih narekujeta tehnična izvedljivost in ekonomska upravičenost. Z operativnim
programom je posebej poudarjeno, da mora biti termična obdelava trdnih komunalnih
odpadkov energetsko tako učinkovita, da se šteje za postopek predelave.
Da bi zagotovili samostojnost Slovenije pri obdelavi in odstranjevanju mešanih komunalnih
odpadkov, je z operativnim programom opredeljeno omrežje odlagališč za odstranjevanje in
naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer so upoštevane geografsko
pogojene družbene okoliščine in potrebe po odlagališčnih in obdelovalnih zmogljivostih.
Opredeljeno infrastrukturno omrežje za ravnanje s komunalnimi odpadki omogoča Sloveniji
samozadostnost pri predelavi in odstranjevanju komunalnih odpadkov.
Pomembno je, da je z izvajanjem operativnega programa zagotovljeno tudi zmanjšanje emisije
toplogrednih plinov, ki je posledica odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališčih, in da so
bile pri oblikovanju ukrepov upoštevane zahteve, ki so za Slovenijo določene v skladu s
strategijo za zmanjšanje količine biološko razgradljivih odpadkov, ki se odlagajo na
odlagališčih, iz Direktive 1999/31/ES.
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1 Uvod
1.1 Splošno
Operativni program določa v zvezi z doseganjem okoljskih ciljev na področju ravnanja z
odpadki ukrepe za zbiranje, predelavo, vključno s pripravo za ponovno uporabo in
recikliranjem, ter odstranjevanje komunalnih odpadkov na celotnem območju Slovenije in v
skladu z 28. členom Direktive 2008/98/ES vsebuje:
− analizo trenutnega stanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji,
− ukrepe, ki jih je treba sprejeti za izboljšanje okoljsko sprejemljive priprave za ponovno
uporabo, recikliranje, predelavo in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
− oceno, kako bo ta operativni program v pomoč pri izvajanju ciljev in določb te
direktive,
− opis vrst, količin in izvora komunalnih odpadkov, ki nastajajo v Sloveniji,
− oceno razvoja tokov komunalnih odpadkov v prihodnosti,
− opis obstoječega sistema zbiranja komunalnih odpadkov in glavne naprave za njihovo
pripravo za predelavo, vključno z recikliranjem, ter odstranjevanje, vključno z vsemi
posebnimi ureditvami za ločene frakcije komunalnih odpadkov, ki jih ureja
zakonodaja,
− oceno potrebe po novih sistemih zbiranja, zaprtju obstoječih odlagališč komunalnih
odpadkov in izgradnji dodatnih naprav za kompostiranje kuhinjskih odpadkov, naprav
za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, naprav za energetsko predelavo gorljivih
frakcij mešanih komunalnih odpadkov in odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih
komunalnih odpadkov in ostankov predelave ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter
opis z njimi povezanih potrebnih naložb v infrastrukturo ravnanja s komunalnimi
odpadki,
− informacije o lokacijskih merilih za določitev območja in zmogljivosti bodočih večjih
naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, potrebnih za izvajanje javne
službe,
− informacije o finančnih merilih za izgradnjo večjih naprav za obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov, potrebnih za izvajanje javne službe, in
− opis politik ravnanja s komunalnimi odpadki, vključno z načrtovanimi tehnologijami in
metodami za ravnanje s komunalnimi odpadki.
Operativni program vsebuje tudi:
− organizacijske vidike, povezane z ravnanjem s komunalnimi odpadki, vključno z
opisom dodelitve pristojnosti med javnimi in zasebnimi akterji, ki izvajajo ravnanje s
komunalnimi odpadki,
− oceno uporabnosti in primernosti uporabe ekonomskih instrumentov za odpravljanje
različnih težav, povezanih s komunalnimi odpadki, in
− uporabo kampanj za ozaveščanje in obveščanje širše javnosti.
Izdelava tega operativnega programa sledi izpolnjevanju zahtev okoljskih ciljev o najmanj 50odstotni pripravi za ponovno uporabo in recikliranju komunalnih odpadkov (najmanj za
odpadne frakcije papir, kovine, plastiko, steklo) ter zmanjšanju količin odloženih
biorazgradljivih sestavin komunalnih odpadkov za 75 odstotkov glede na leto 1995. V zvezi s
tema ciljema operativni program za obdobje pričakovane življenjske dobe pomembnejših
naprav za ravnanje s komunalnimi odpadki (odlagališča, naprave za mehansko biološko
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter naprave za energetsko predelavo gorljivih frakcij
mešanih komunalnih odpadkov) za obdobje 2011–2030 opredeli:
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− najmanjšo letno količino zbranih ločenih frakcij komunalnih odpadkov v tem obdobju,
− zmogljivost obdelave mešanih komunalnih odpadkov v napravah za mehansko
biološko obdelavo,
− najprimernejše lokacije naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov,
− letne količine gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, ki so razpoložljive za
proizvodnjo RDF,
− zmogljivost odlagališč za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov,
− zahteve za izvajalce javne službe zbiranja komunalnih odpadkov po posameznih
statističnih regijah (zaradi doseganja okoljskega cilja priprave na ponovno uporabo in
recikliranja komunalnih odpadkov iz Direktive 2008/98/ES),
− zahteve za izvajalce javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov po
posameznih statističnih regijah (zaradi doseganja okoljskega cilja zmanjšanja količin
odloženih biorazgradljivih sestavin komunalnih odpadkov).
Opredelitev najmanjše letne količine zbranih ločenih frakcij komunalnih odpadkov temelji na
upoštevanju cilja priprave na ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov iz
Direktive 2008/98/ES, ciljev predelave odpadne embalaže iz Direktive 94/62/ES, ciljev
ločenega zbiranja in recikliranja odpadne električne in elektronske opreme iz direktiv
2002/96/ES in 2012/19/EU, ciljev ločenega zbiranja in recikliranja odpadnih baterij iz
Direktive 2006/66/ES in ciljev odlaganja biorazgradljivih sestavin komunalnih odpadkov iz
Direktive 1999/31/ES.
1.2 Zakonodajno ozadje Evropske unije
V Šestem okoljskem akcijskem programu EU (1600/2002/ES) sta preudarna uporaba
naravnih virov in varstvo globalnega ekosistema (skupaj z gospodarsko blaginjo in
uravnoteženim socialnim razvojem) opredeljena kot pogoja trajnostnega razvoja. Posledice
naraščanja količine odpadkov v EU so izguba naravnih virov in povečano tveganje
onesnaževanja, v zvezi z odlaganjem biorazgradljivih sestavin v odpadkih pa predvsem
dodatne emisije toplogrednih plinov. Ker je v EU zmogljivost zadovoljevanja naraščajočih
potreb po naravnih virih in absorbiranja emisije toplogrednih plinov omejena, so bili v okviru
ciljev in prednostnih nalog na področju trajnostne rabe naravnih virov in gospodarjenja z njimi
ter na področju ravnanja z odpadki sprejeti naslednji sklepi:
− doseči je treba zmanjšanje količin nastalih odpadkov, boljšo učinkovitost uporabe
virov in premik k bolj trajnostnim vzorcem proizvodnje in porabe,
− znatno je treba zmanjšati količine odpadkov, namenjenih za odlaganje, in količine
proizvedenih nevarnih odpadkov, da bi se izognili emisijam v zrak, vodo in tla,
− spodbujati je treba ponovno uporabo odpadkov in nameniti prednost predelavi ter
zlasti recikliranju odpadkov tako, da se količina odpadkov za odlaganje pomembno
zmanjša, in
− spodbujati je treba uporabo energije iz obnovljivih virov, to je iz odpadkov biološkega
izvora.
Na podlagi izhodišč iz Okoljskih akcijskih programov so v EU sprejeti zakonodajni akti, v
katerih so podrobneje določeni cilji varstva okolja ter roki, v katerih morajo države članice EU
zagotoviti njihovo doseganje. Med zakonodajnimi akti EU so za pripravo ukrepov in ciljev
tega operativnega programa pomembni predvsem naslednji: Direktiva 2008/98/ES o
odpadkih, Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Direktiva 94/62/ES
o embalaži in odpadni embalaži, direktivi 2002/96/ES in 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi in Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter o odpadnih
baterijah in akumulatorjih.
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1.2.1 Direktiva 2008/98/ES o odpadkih
Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, v skladu s Tematsko strategijo o preprečevanju nastajanja
in recikliranju odpadkov (COM(2005)666 končno), v kateri sta navedeni potreba po presoji
obstoječih opredelitev predelave in odstranjevanja ter potreba po splošno uporabni opredelitvi
recikliranja, ter v skladu z izhodišči o potrebi po recikliranju odpadkov iz Šestega okoljskega
akcijskega programa, določa, v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, naslednje cilje
varstva okolja:
− države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za spodbujanje ponovne uporabe
proizvodov in priprave za ponovno uporabo, predvsem s spodbujanjem vzpostavitve
in podpore omrežij za ponovno uporabo in popravila, uporabe gospodarskih
inštrumentov, meril za naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov,
− države članice uvedejo ukrepe za spodbujanje visokokakovostnega recikliranja in v ta
namen do leta 2015 vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja odpadkov vsaj za papir,
kovine, plastiko in steklo,
− do leta 2020 je treba ponovno uporabo in recikliranje odpadnih materialov, kot so
najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih
virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečati na
najmanj 50 odstotkov skupne mase.
Cilji varstva okolja iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih imajo izredno pomemben vpliv na
cilje tega operativnega programa, in sicer:
− pomembno vplivajo na odločitev o celotni potrebni zmogljivosti infrastrukture za
odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov in infrastrukture za termično
obdelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov,
− narekujejo pospešeno ureditev zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter
spodbujanja njihove nadaljnje predelave, prednostno visokokakovostnega recikliranja.
1.2.2 Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa v zvezi z
obremenjevanjem okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki predvsem:
- za varstvo okolja sprejemljiva merila in standarde za odstranjevanje odpadkov z
odlaganjem, ki spodbujajo preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo predelavo,
zlasti recikliranje z namenom, da se varujejo naravni viri in preprečuje potratna raba
zemljišč, namenjenih odlaganju odpadkov,
- v zvezi z odlaganjem biološko razgradljivih odpadkov standarde, ki spodbujajo
energetsko predelavo komunalnih in nenevarnih odpadkov, kompostiranje,
pridobivanje bioplina in drugo predelavo,
- finančna jamstva, na podlagi katerih je treba v skladu z načelom plačila za
obremenjevanje upoštevati vso škodo, ki jo odlaganje komunalnih odpadkov povzroči
okolju,
- postopke obdelave komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju na odlagališčih, z
namenom, da se preprečijo ali zmanjšajo mogoči škodljivi vplivi na okolje in tveganje
za zdravje ljudi,
- ukrepe za zmanjšanje globalnega segrevanja z namenom, da se zmanjša nastajanje
metana na odlagališčih tako, da se zmanjša odlaganje biološko razgradljivih odpadkov
na odlagališčih, in
- ukrepe, ki spodbujajo ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, njihovo
sortiranje za namene predelave, predvsem recikliranja.
V skladu s slovenskim pravnim redom na področju varstva okolja je ta operativni program akt,
ki šteje za nacionalno strategijo, ki jo mora Slovenija kot članica EU pripraviti na podlagi 5.
člena Direktive 1999/31/ES. V nacionalno strategijo iz 5. člena Direktive 1999/31/ES je
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treba vključiti ukrepe za uresničitev okoljskega cilja, da se mora količina biološko razgradljivih
komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, zmanjšati na 35 odstotkov skupne
količine (po masi) biološko razgradljivih komunalnih odpadkov, proizvedenih leta 1995 ali
zadnje leto pred letom 1995, za katero so na voljo standardizirani podatki Eurostat, najpozneje
do 16. julija 2016.
Države članice, ki so leta 1995 ali zadnje leto pred letom 1995, za katero so na voljo
standardizirani podatki Eurostat, na odlagališča odložile več kakor 80 odstotkov svojih zbranih
komunalnih odpadkov, lahko odložijo uresničitev tega okoljskega cilja za največ štiri leta. To
določbo Direktive 1999/31/ES uporablja tudi Slovenija za opredelitev nacionalnega cilja v
zvezi z odlaganjem biorazgradljivih odpadkov.
Cilj varstva okolja iz 5. člena Direktive 1999/31/ES ima izredno pomemben vpliv na cilje tega
operativnega programa, in sicer:
− pomembno vpliva na odločitev o celotni potrebni zmogljivosti infrastrukture
odlagališč, ki je namenjena odlaganju obdelanih komunalnih odpadkov,
− ima ključen vpliv na ukrepe zagotavljanja zmogljivosti odlaganja obdelanih komunalnih
odpadkov v obdobju do prilagoditve temu cilju varstva okolja,
− opredeljuje potrebno zmogljivost naprav za aerobno in anaerobno obdelavo biološko
razgradljivih komunalnih odpadkov,
− implicitno narekuje pospešeno ureditev ločenega zbiranja biološko razgradljive frakcije
komunalnih odpadkov ter spodbujanje hišnega kompostiranja v okoljih, kjer je to
mogoče oziroma dopustno.
1.2.3 Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži
Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži določa cilje varstva okolja na področju
ravnanja z embalažo in odpadno embalažo in v ta namen podaja ukrepe za preprečevanje
nastajanja odpadne embalaže ter spodbujanje ponovne uporabe embalaže, recikliranja in
drugih oblik predelave odpadne embalaže ter s tem zmanjšanje dokončnega odstranjevanja teh
odpadkov. Na podlagi tega so v tej direktivi podrobneje določeni minimalni ciljni deleži
predelave in recikliranja, ki jih je treba zagotoviti do 31. decembra 2012:
− predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za najmanj 60
odstotkov celotne mase odpadne embalaže,
− reciklirati je treba med najmanj 55 odstotki in največ 80 odstotki celotne mase
odpadne embalaže,
− za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne
embalaže, je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja:
a) 60 odstotkov mase za steklo,
b) 60 odstotkov mase za papir in karton,
c) 50 odstotkov mase za kovine,
d) 22,5 odstotka mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno
reciklira v plastiko,
e) 15 odstotkov mase za les.
Cilj varstva okolja iz Direktive 94/62/ES vpliva na cilje tega operativnega programa, in sicer:
− vpliva na odločitev o celotni potrebni zmogljivosti infrastrukture odlagališč, ki je
namenjena odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
− narekuje pospešeno ureditev ločenega zbiranja odpadne embalaže na izvoru ter
spodbujanja njene nadaljnje predelave,
− vpliva na ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe lesene embalaže ali večanja deleža
vračljive lesene embalaže.
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1.2.4 Direktivi 2002/96/ES in 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski
opremi
Direktivi 2002/96/ES in 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi dajeta
prednost ponovni uporabi odpadne električne in elektronske opreme in njenim sestavnim
delom, podsestavom in potrošnemu blagu. Cilji varstva okolja teh direktiv vplivajo na ukrepe
operativnega programa predvsem pri opredelitvi potrebne infrastrukture za zbiranje ločenih
frakcij komunalnih odpadkov in preprečevanju mešanja tokov odpadne električne in
elektronske opreme s tokovi drugih vrst komunalnih odpadkov.
Cilji varstva okolja iz 5. in 7. člena Direktive 2002/96/ES in 5., 6., 7. in 8. člena Direktive
2012/19/EU v zvezi z zbiranjem in predelavo odpadne električne in elektronske opreme:
− izrazito vplivajo na ureditev ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske
opreme v okviru sistema za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
− delno vplivajo na cilje tega operativnega programa zaradi izvajanja ukrepov varstva
okolja pred onesnaževanjem iz odlagališč komunalnih odpadkov, predvsem z
odvajanjem izcedne vode iz telesa odlagališča, ki bi lahko nastalo zaradi odlaganja
odpadne električne in elektronske opreme, in
− nimajo ključnega vpliva na cilje varstva okolja glede ponovne uporabe ter recikliranja
odpadnih materialov komunalnih odpadkov iz Direktive 2008/98/ES, ker je delež
odpadne električne in elektronske opreme v komunalnih odpadkih relativno majhen
(manjši od 2 odstotkov).
1.2.5 Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih
Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih opredeljuje kot poglavitni cilj varstva
okolja zmanjšanje negativnih vplivov baterij in akumulatorjev ter odpadnih baterij in
akumulatorjev na okolje, s čimer se prispeva k varstvu, ohranjanju in izboljšanju kakovosti
okolja. Ob upoštevanju vplivov prevoza na okolje je treba sprejeti potrebne ukrepe za največjo
mogočo zagotovitev ločenega zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter za zmanjševanje
količin baterij in akumulatorjev, odvrženih med mešane komunalne odpadke, in s ciljem, da se
na visoki ravni reciklirajo vse odpadne baterije in akumulatorji.
Cilj zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev in cilj učinkovitosti recikliranja
odpadnih baterij in akumulatorjev iz Direktive 2006/66/ES delno vplivata tudi na cilje tega
operativnega programa zaradi:
− izvajanja ukrepov varstva okolja pred onesnaževanjem, predvsem z odvajanjem
izcedne vode iz telesa odlagališča, ki bi lahko nastalo zaradi odlaganja odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev na odlagališčih, in
− zahteve po ureditvi sistema ločenega zbiranja odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev na prodajnih mestih novih prenosnih baterij in akumulatorjev in v
okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, pri čemer se kar najbolj
upoštevajo vplivi prevoza na okolje.
1.2.6 Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 406/2009/ES o prizadevanju
držav članic za zmanjšanje emisije toplogrednih plinov do leta 2020
Odločba 406/2009/ES nalaga državam članicam EU, naj do leta 2020 skupno zmanjšajo
emisijo toplogrednih plinov za 30 odstotkov v primerjavi z letom 1990. S to odločbo se določa
najmanjši prispevek držav članic za doseganje zaveze zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v
EU v obdobju 2013–2020, in sicer za emisije toplogrednih plinov, ki niso vključene v evropski
trg emisijskih pravic.
V okviru tega operativnega programa so ocenjeni učinki predvidenih ukrepov ravnanja s
komunalnimi odpadki glede zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, pri čemer so za vsako
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leto posebej ocenjene emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročajo komunalni odpadki,
odloženi od leta 1995 do leta, za katero se izdela ocena emisije toplogrednih plinov. Šteje se,
da so ukrepi tega operativnega programa v skladu s cilji Odločbe 406/2009/ES, če se v
obdobju 1995–2020 emisije toplogrednih plinov zmanjšajo za najmanj 30 odstotkov.
1.2.7 Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je skupaj z
zakonodajo EU, ki ureja večjo energetsko učinkovitost, pomembni del zakonodajnega svežnja
ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpolnitev zavez Okvirne
konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah ter nadaljnjih obveznosti EU glede
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov po letu 2012. Prav tako ima uporaba energije iz
obnovljivih virov pomembno vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe z energijo, pri
tehnološkem razvoju in inovacijah ter pri zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in
regionalnem razvoju, zlasti na podeželskih in odročnih območjih.
Z uveljavitvijo Direktive 2009/28/ES je potrjen obvezni cilj 20-odstotnega deleža energije iz
obnovljivih virov v skupni porabi energije EU do leta 2020. Potrebno skupno povečanje EU v
uporabi energije iz obnovljivih virov je porazdeljeno med države članice na podlagi
enakovrednega povečanja deleža vsake države članice, ki je ponderirano glede na bruto domači
proizvod, za izračun obnovljive energije pa je uporabljena končna bruto poraba energije, ob
upoštevanju preteklih prizadevanj držav članic glede uporabe energije iz obnovljivih virov. Na
podlagi teh meril je za Slovenijo določeno, da mora do leta 2020 doseči 25-odstotni delež
energije iz obnovljivih virov v končni uporabi energije.
Nacionalni akcijski načrt Slovenije za obnovljivo energijo predvideva povečanje raznovrstnosti
pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov, kot je proizvodnja goriv iz odpadkov, stranskih
proizvodov, neživilske celuloze ali lesne celuloze.
V okviru tega operativnega programa so opredeljeni potenciali za pridobivanje energije iz
obnovljivih virov z energetsko predelavo trdnega goriva, proizvedenega iz sestavin biološkega
izvora v mešanih komunalnih odpadkih.
1.2.8 Tematska strategija o preprečevanju in recikliranju odpadkov
Politika EU na področju ravnanja z odpadki temelji na ciljih povečanja učinkovitosti virov EU
ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in zdravje v njihovem celotnem življenjskem
ciklusu. V Tematski strategiji o preprečevanju in recikliranju odpadkov, sprejeti leta 2005, je
določen dolgoročni cilj, ki je, da EU postane družba recikliranja, ki si prizadeva preprečevati
nastajanje odpadkov, odpadke pa uporablja kot vir.
V preglednem poročilu o izvajanju Tematske strategije o preprečevanju in recikliranju
odpadkov (COM(2011)13, končni) se Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija)
opredeli do prihodnjih trendov v zvezi z nastajanjem odpadkov in ravnanjem z njimi, ki
kažejo, da naj bi se nastajanje odpadkov po pričakovanjih od leta 2008 do leta 2020 povečalo
za 7 odstotkov, če ne bo dodatnih politik za preprečevanje nastajanja odpadkov. Če bi se
veljavni pravni red izvajal v celoti, bi se recikliranje povečalo s 40 odstotkov v letu 2008 na 49
odstotkov v letu 2020. Odlaganje na odlagališčih bi se zmanjšalo za 10 odstotkov in se ustalilo
pri 28 odstotkih. V prihodnjih letih je treba z odlagališč preusmeriti več bioloških odpadkov,
kar bo prineslo nove možnosti za rast pri kompostiranju in proizvodnji plina.
V preglednem poročilu Komisija tudi ugotavlja, da bi popolno izvajanje zakonodaje EU o
odpadkih ter okrepljeno preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje lahko zagotovili
dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki ustreza velikemu delu evropskih ciljev glede
zmanjševanja podnebnih sprememb do leta 2020. Prav tako Komisija poudarja, da bo
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recikliranje še naprej omogočalo gospodarske priložnosti, hkrati pa prispevalo k učinkovitosti
rabe virov gospodarstva EU.
Tabela 1: Cilji direktiv EU
NEKATERI CILJI IZ DIREKTIV EU
Leto
Embalaža in odpadna embalaža

2008

Najmanjša
predelava
60 %

Izrabljena vozila

2015

95 %

85 %

100 %

2006

70 %

50 %

min. 4 kg na
prebivalca na leto
45 %* teže OEEO,
dane na trg v
predhodnih treh
letih
65 % teže OEEO,
dane na trg, ali 85%
teže, nastale OEEO

Odpadna
(OEEO)

električna

in

elektronska

oprema

Najmanjše
recikliranje
55 %

Cilj zbiranja

2016

2019**
Odpadne baterije

2011

Izrabljene gume

50 do 75 %
(učinkovitost
recikliranja)

2012

25 %

2016

45 %

2006

prepoved odlaganja gum

2006***

zmanjšanje na 75 % (po masi) glede na leto 1995

2009***

zmanjšanje na 50 % (po masi) glede na leto 1995

2016***

zmanjšanje na 35 % (po masi) glede na leto 1995

Komunalni odpadki (najmanj odpadni papir,
kovine, plastika, steklo) – Direktiva 2008/98/ES o
odpadkih

2015

vzpostavitev ločenega zbiranja

Komunalni odpadki (najmanj za odpadni papir,
kovine, steklo in plastiko) – Direktiva
2008/98/ES o odpadkih

2020

pripravo za ponovno uporabo in recikliranje povečati
na 50 % komunalnih odpadkov

Odlaganje
odlagališča

biorazgradljivih

odpadkov

na

* Za Slovenijo: 40 odstotkov.
** Za Slovenijo: leto 2021.
*** Slovenija je v skladu s 5. členom Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih odložila uresničitev ciljev za
štiri leta.

1.2.9 Spremljanje doseganja okoljskih ciljev v Sloveniji
Za spremljanje doseganja okoljskih ciljev ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji (zbrani v
okviru in zunaj izvajanja javnih služb) so predvideni kazalniki, za katere so vrednosti za leto
2011 in za ciljno leto 2020 prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 2: Kazalniki za vrednotenje doseganja okoljskih ciljev v Sloveniji
2011
Vrsta odpadkov
Delež mešanih komunalnih odpadkov (v %)
Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)
Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)
Delež recikliranih komunalnih odpadkov (v %)

50
50
12
45
15

2020
Scenarij
Scenarij
najmanjšega izvedljivega
obsega
obsega
36
33
64
67
12
15
61
64

2011
Vrsta odpadkov
Delež sežganih komunalnih odpadkov (v %)
Delež odloženih komunalnih odpadkov (v %)
Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Recikliranje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Sežiganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Zmogljivost naprav za obdelavo ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov (v
t/leto)
Zmogljivost naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov – postopka D8/D9 (v t/leto)
Zmogljivost naprav za energetsko predelavo gorljivih frakcij iz mešanih
komunalnih odpadkov (v MWt)
Potrebna zmogljivost odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih
komunalnih odpadkov 2012–2015 (v t)
Potrebna zmogljivost odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih
komunalnih odpadkov po letu 2016–2030 (v t)
* Brez DKO- drugi komunalni odpadki (ni javna služba).

16

8
47
428*
193
33
202

2020
Scenarij
Scenarij
najmanjšega izvedljivega
obsega
obsega
24
25
15
11
447
447
271
285
109
113
66
49

–

83.232

112.042

73.847

327.147

298.336

19,9

81,4

89,2

–

1.579.415

1.534.301

–

1.948.628

1.596.350

2 Okoljski cilji operativnega programa ravnanja s komunalnimi
odpadki
Ta operativni program je pripravljen zaradi izvedbe ciljev Resolucije o nacionalnem programu
varstva okolja, ki se nanašajo na ravnanje s komunalnimi odpadki, in zaradi izvajanja predpisov
EU na področju ravnanja z odpadki. V operativnem programu so za obdobje 2012–2020
podrobneje razčlenjeni cilji, usmeritve in naloge na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ob predpostavki, da se do leta 2020 zastavljeni okoljski cilji ne bodo spreminjali, sta za
obdobje 2020–2030 ocenjeni tudi ustreznost in zadostnost zmogljivosti infrastrukture za
ravnanje s komunalnimi odpadki. Če se bodo zastavljeni okoljski cilji spreminjali, bo treba
ponovno oceniti tudi ustreznost in zadostnost te infrastrukture.
Glavni namen tega operativnega programa je prikazati obstoječe stanje v Sloveniji na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki ter na podlagi analiz stanja in ob upoštevanju ciljev
zakonodaje EU nakazati potrebne ukrepe za dosego nacionalnih ciljev do leta 2020. Glede na
dejstvo, da se v Sloveniji odpadki (predvsem komunalni) še vedno pretežno odlagajo, so
ukrepi tega operativnega programa namenjeni preusmeritvi komunalnih odpadkov z odlagališč
v druge postopke, prednostno v pripravo za ponovno uporabo in recikliranje. Z izvedbo
ukrepov operativnega programa je treba doseči, da bo najširša družba sprejela dejstvo, da je
odlaganje odpadkov postopek ravnanja z odpadki, ki je primeren le za tiste odpadke, za katere
ni mogoče zagotoviti drugega, bolj ustreznega postopka obdelave. Osnovna usmeritev
operativnega programa je zagotavljanje čim večjega deleža priprave za ponovno uporabo in
recikliranja odpadkov ter ločeno zbiranje na izvoru, seveda ob upoštevanju realnih omejitev in
zagotavljanju učinkovitega ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
Strateške odločitve v operativnem programu izhajajo iz Tematske strategije o preprečevanju
nastajanja in recikliranju odpadkov, ki jo je Komisija sprejela decembra 2005. S tematsko
strategijo je zastavljen dolgoročni cilj EU, da postane gospodarsko in okoljsko učinkovita
družba recikliranja, katere cilj je izogniti se nastajanju odpadkov in uporabiti odpadke kot vire.
Takšna usmeritev naj bi prispevala k temu, da se tokovi odpadkov preusmerijo stran od
odlaganja, v razne oblike predelave, da se poveča delež in izboljšajo tehnologije recikliranja ter
delež kompostiranja in predelave odpadkov v energetske namene.
Operativni program opredeljuje kot glavno usmeritev ravnanja z odpadki v Sloveniji ločeno
zbiranje odpadkov na izvoru in učinkovito obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v
napravah za mehansko biološko obdelavo. Operativni program sledi sodobnim trendom
ravnanja z odpadki, zlasti v EU, ter upošteva izkušnje dosedanjega razvoja ravnanja z odpadki
in obstoječe stanje v Sloveniji.
Operativni program temelji na okolju prijaznem ravnanju s komunalnimi odpadki, ki pa je
lahko okoljsko in ekonomsko učinkovito in racionalno le pri razmeroma velikih količinah
odpadkov na posameznega izvajalca javne službe. Z velikostjo oziroma večanjem zmogljivosti
naprav se manjšajo stroški na enoto obdelanega odpadka, pri čemer je upoštevano, da so
finančni in zunanji okoljski stroški transporta komunalnih odpadkov do naprav za njihovo
obdelavo manjši od koristi, ki jih zagotavlja gospodarnost večjih enot za obdelavo odpadkov.
Praviloma so tako finančni kot zunanji okoljski stroški transporta v primerjavi s stroški
predelave in odstranjevanja odpadkov nizki, zato morajo biti zmogljivosti naprav za obdelavo
komunalnih odpadkov razmeroma visoke.
Cilji operativnega programa so tesno povezani s cilji EU na področju ravnanja z odpadki, to je
preprečevanje nastajanja odpadkov in uporaba nastalih odpadkov kot snovnih in energetskih
virov. K ukrepom za zagotavljanje ločevanja na izvoru, zbiranja in recikliranja prednostnih
tokov odpadkov poziva zlasti Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (1600/2002/ES). V
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skladu s tem ciljem in kot sredstvo za poenostavitev ali izboljšanje možnosti za predelavo je
treba odpadke zbirati ločeno, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo oziroma
upravičeno, preden se odpadki predelajo, kar skupaj zagotavlja najboljši izid za okolje.
Izvedba operativnega programa zagotavlja takšno infrastrukturo ravnanja s komunalnimi
odpadki, da bo Slovenija sledila ciljem varstva okolja, ki so zastavljeni v Šestem okoljskem
akcijskem programu Skupnosti (1600/2002/ES) in podrobneje opredeljeni predvsem v
naslednjih zakonodajnih aktih EU:
− Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
− Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži,
− direktivi 2002/96/ES in 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi,
− Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter o odpadnih baterijah in
akumulatorjih,
− Direktiva 2008/98/ES o odpadkih.
Pomemben cilj operativnega programa je, da se poleg infrastrukture za izvajanje javnih služb
zbiranja, obdelave, odlaganja in sežiganja komunalnih odpadkov zagotovijo tudi pogoji za
možnost izvajanja obdelave ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov z izgradnjo potrebne
infrastrukture, da se v skladu s cilji varstva okolja iz Direktive 1999/31/ES o odlaganju
odpadkov na odlagališčih zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, ki so posledica odlaganja
odpadkov na odlagališčih, do leta 2020 za najmanj 20 odstotkov. V skladu s cilji operativnega
programa se delež ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov bistveno poveča glede na izhodiščno
leto 2011, ločeno zbrani kuhinjski odpadki pa se prednostno aerobno obdelajo v okolju varen
kompost.
2.1 Cilj zbiranja, priprave za ponovno uporabo in recikliranja komunalnih
odpadkov
2.1.1 Najmanjši deleži in letne količine priprave za ponovno uporabo in
recikliranja
Doseganje cilja ponovne uporabe in recikliranja komunalnih odpadkov, določenega z
Direktivo 2008/98/ES za leto 2020, pripomore, da se Slovenija približa »družbi recikliranja«,
to je družbi, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporablja nastale odpadke kot vir.
V skladu s tem ciljem je treba posamezne frakcije komunalnih odpadkov zaradi zagotavljanja
možnosti za visokokakovostno recikliranje ter poenostavitev ali izboljšanja možnosti za
predelavo, preden se dajo v postopke predelave, ločeno zbrati, če je to tehnično in okoljsko
izvedljivo in ne povzroča nesorazmernih stroškov. Ker za nevarne odpadke veljajo zelo stroge
zahteve, da se čim bolj preprečijo ali omejijo mogoči škodljivi vplivi na okolje ali zdravje ljudi
zaradi neustreznega ravnanja z njimi, morajo biti ukrepi za doseganje tega cilja usmerjeni tudi k
spodbujanju izločanja nevarnih sestavin iz tokov komunalnih odpadkov.
Ukrepi tega operativnega programa za doseganje cilja priprave za ponovno uporabo in
recikliranja komunalnih odpadkov v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki podpirajo uporabo
recikliranih odpadnih materialov, predvsem papirja, plastike, stekla, kovin in kuhinjskih
odpadkov, ter preprečujejo njihovo okolju neprijazno odlaganje ali njihovo energetsko
neučinkovito termično obdelavo.
Cilji tega operativnega programa glede priprave za ponovno uporabo in recikliranja
komunalnih odpadkov so za odpadni papir, plastiko, steklo in kovine ter kuhinjske odpadke
določeni v dveh scenarijih doseganja okoljskih ciljev Direktive 2008/98/ES:
- scenarij najmanjšega obsega priprave za ponovno uporabo in recikliranja
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: scenarij najmanjšega obsega), ki
zagotavlja doseganje okoljskih ciljev Direktive 2008/98/ES (cilji operativnega
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programa za ta scenarij so navedeni v tabeli 3, časovni potek rezultatov izvajanja
ukrepov za doseganje teh ciljev v letu 2020 pa je razviden iz diagrama na sliki 1), in
scenarij izvedljivega obsega priprave za ponovno uporabo in recikliranja
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: scenarij izvedljivega obsega), v
katerem je delež ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov večji, kar zagotavlja manjši
obseg mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred njihovim
odlaganjem, zaradi doseganja okoljskih ciljev Direktive 1999/31/ES (cilji operativnega
programa za ta scenarij so navedeni v tabeli 4). Časovni potek rezultatov izvajanja
ukrepov za doseganje ciljev recikliranja komunalnih odpadkov v letu 2020 je pri tem
scenariju za odpadni papir, plastiko, steklo in kovine enak kot pri scenariju izvedljivega
obsega, delež ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov pa se v tem scenariju poveča z 59
na 74 odstotkov.

Tabela 3: Cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov (scenarij najmanjšega
obsega)
2011
Vrsta odpadkov

Odpadni papir
Kuhinjski odpadki
Odpadna plastika
Odpadno steklo
Odpadne kovine

Delež ločeno
zbranih
odpadkov za
namen
recikliranja
(v %)
69,3
59,1
26,6
32,9
51,2

2020
Letna masa
zbranih
odpadkov za
namen
recikliranja
(v t/leto)
141.676
103.919
33.853
34.946
10.995

Ciljni delež ločeno
zbranih odpadkov za
namen priprave za
ponovno uporabo in
recikliranja
(v %)
82,0
58,7
52,3
81,6
87,9

Letna masa zbranih
odpadkov za namen
priprave za ponovno
uporabo in recikliranja
(v t/leto)
173.497
109.230
70.842
91.947
19.833

Pri scenariju najmanjšega obsega so ciljni deleži ločeno zbranih odpadkov za okoli 15
odstotnih točk večji od povprečnih deležev za embalažo, doseženih v EU v letu 2007,1 razen
za odpadne kovine, pri katerih je ciljni delež večji za 20 odstotnih točk, in odpadno plastiko,
pri kateri je ciljni delež večji za okoli 15 odstotnih točk.
Za kovine in steklo je v scenariju upoštevano, da se ta frakcija pri mehanski obdelavi mešanih
komunalnih odpadkov pred odlaganjem dodatno izloča in uporabi za recikliranje.
Pri odpadni plastiki se predvideva, da bo delež ločeno zbrane plastike precej večji od deleža
plastike, ki bo dejansko reciklirana. Precejšnji del (okoli tretjina) ločeno zbrane plastike se bo
verjetno uporabil za proizvodnjo trdnega goriva iz odpadkov.

1

European Environment Agency, ETC/SCP working paper, Consultation Document – Indicators on
Sustainable Consumption and Production in Europe – 2011.
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Slika 1: Časovni potek doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov
(scenarij najmanjšega obsega)
Po scenariju najmanjšega obsega se bo v letu 2020 ločeno zbralo za namen ponovne uporabe
in recikliranja 59,8 odstotka vseh komunalnih odpadkov (vključno s komunalnimi odpadki, ki
jih ne zberejo izvajalci javnih služb). Po scenariju izvedljivega obsega pa se ta delež ločeno
zbranih komunalnih odpadkov v letu 2020 poveča na 63,0 odstotka.
Tabela 4: Cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov (scenarij izvedljivega
obsega)
Vrsta odpadkov

Odpadni papir
Kuhinjski odpadki
Odpadna plastika
Odpadno steklo
Odpadne kovine

Delež ločeno
zbranih
odpadkov za
namen
recikliranja
(v %)
69,3
59,1
26,6
32,9
51,2

2011
Letna masa zbranih
odpadkov za
namen recikliranja
(v t/leto)
141.676
103.919
33.853
34.946
10.995

2020
Ciljni delež ločeno
zbranih odpadkov za
namen priprave na
ponovno uporabo in
recikliranja
(v %)
82,0
74,2
52,3
81,6
87,9

Letna masa zbranih
odpadkov za namen
priprave na ponovno
uporabo in recikliranja
(v t/leto)
173.497
138.041
70.842
91.947
19.833

Izvajanje ukrepov zaradi doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranja
komunalnih odpadkov bo spremenilo način ravnanja s komunalnimi odpadki do leta 2020. Po
scenariju najmanjšega obsega se bo glede na izhodiščno leto 2011 zaradi večjega obsega
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v letu 2020:
− delež prevzetih mešanih komunalnih odpadkov s 50 odstotkov zmanjšal na 36
odstotkov,
− delež ločeno zbranega odpadnega papirja, plastike, stekla in kovin povečal s 34 na 47
odstotkov (vključno z maso, zbrano zunaj okvira javne službe),
− se masa ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov bistveno ne bo povečala (okoli 6,5
odstotka).
Na slikah 2 in 3 je prikazana razlika med ravnanjem s komunalnimi odpadki v letu 2011 in
ravnanjem s komunalnimi odpadki v letu 2020, predvidenim s tem operativnim programom.

20

Slika 2: Ravnanje s komunalnimi odpadki v letu 2011

Slika 3: Ravnanje s komunalnimi odpadki v letu 2020: scenarij najmanjšega (levo) in scenarij izvedljivega
obsega (desno)

2.1.2 Infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov
Za doseganje ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov se
celotna letna prostornina prevzema komunalnih odpadkov, ki jih njihovi povzročitelji v
obdobju 2012–2020 prepuščajo zbiralcem, nekoliko zmanjša, precej pa se spremeni struktura
prepuščenih komunalnih odpadkov:
− v izhodiščnem letu 2011 in v letu 2020 izvajalci javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov pri povzročiteljih odpadkov in v zbirnih centrih prevzamejo v povprečju
tedensko okoli 21 litrov komunalnih odpadkov/prebivalca,
− tedenski prevzem mešanih komunalnih odpadkov se od okoli 16,3 litra/prebivalca v
letu 2011 zmanjša na okoli 11,2 litra/prebivalca v letu 2020,
− tedenski prevzem ločenih frakcij komunalnih odpadkov se od okoli 4,7 litra/prebivalca
v letu 2011 poveča na okoli 9,8 litra/prebivalca v letu 2020.
Zaradi doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov
morajo izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov te prevzemati od povzročiteljev
odpadkov po sistemu prevzemanja odpadkov »od vrat do vrat« (kuhinjske odpadke, odpadno
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embalažo in mešane komunalne odpadke), v zbiralnicah (odpadni papir in odpadno steklo) in
v zbirnih centrih, kjer se prepuščajo vse ločene frakcije komunalnih odpadkov, vključno z
odpadki z vrtov in kosovnimi odpadki.
Ocenjena prostornina komunalnih odpadkov, ki jih je treba zaradi doseganja ciljev priprave za
ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov letno prevzeti od povzročiteljev
komunalnih odpadkov, je po scenariju najmanjšega obsega glede na scenarij izvedljivega
obsega le za 1,5 odstotka večja, ker v povprečju gostota prevzetih mešanih komunalnih
odpadkov (na transportnem vozilu brez dodatnega stiskanja okoli 250 kg/m3) ni veliko manjša
od gostote kuhinjskih odpadkov (na transportnem vozilu 350 kg/m3). Predvideni letni
prostornina in masa komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov
prepuščajo zbiralcem v sistemu »od vrat do vrat« in v zbiralnicah, sta za obdobje 2011–2030
prikazani na diagramu slike 4.
Zaradi zahteve Direktive 2008/98/ES, da se do leta 2015 vzpostavi ločeno zbiranje vsaj za
papir, kovine, plastiko in steklo, je s tem operativnim programom predvideno, da bo v letu
2015 dokončno zagotovljeno:
- v sistemu prevzemanja komunalnih odpadkov »od vrat do vrat« prepuščanje mešanih
komunalnih odpadkov in kuhinjskih odpadkov ter 85 odstotkov odpadne plastične in
kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov,
- v zbiralnicah prepuščanje pribl. 90 odstotkov odpadnega papirja in kartona, vključno z
vso odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona, 20 odstotkov
odpadnih kovin ter okoli 97 odstotkov odpadne primarne in sekundarne steklene
embalaže, in
- v zbirnih centrih prepuščanje vseh ločenih frakcij komunalnih odpadkov, vključno z
odpadki z vrtov in kosovnimi odpadki.
V skladu z Direktivo 2008/98/ES se prvič poroča o izpolnjevanju cilja priprave za ponovno
uporabo in recikliranja v letu 2014. Na podlagi poročil vseh držav članic bo Komisija objavila
poročilo o izvajanju te direktive, vključno z oceno obstoječih ciljev, kazalnikov in ukrepov za
recikliranje. Iz tega sledi, da morajo biti vsi zbirni centri v naslednjih treh letih opremljeni tako,
da se bo v njih zbralo najmanj 10 odstotkov nastalega odpadnega papirja, 15 odstotkov nastale
odpadne plastike, 80 odstotkov nastalih odpadnih kovin, okoli 3 odstotki nastalega odpadnega
stekla, vsi nastali kosovni odpadki ter vse druge nastale ločene frakcije komunalnih odpadkov,
kot so odpadni tekstil, odpadni les, zeleni vrtni odpad, odpadna elektronska in električna
oprema ter nevarne frakcije komunalnih odpadkov. Predvideni letni prostornina in masa za
prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnih centrih sta prikazani na diagramu
slike 5.
Operativni program ohranja sistem rednega prevzemanja nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov (kot so odpadni laki in barve, odpadna zdravila, odpadna fitofarmacevtska sredstva
in embalaža, onesnažena s temi sredstvi) s premičnimi zbiralnicami in v zbirnih centrih.
S predpisom o ravnanju s komunalnimi odpadki so opredeljene tudi posebne zahteve za
ureditev zabojnikov za prevzemanje in predhodno skladiščenje odpadne električne in
elektronske opreme, za katero je v skladu z okoljskim ciljem iz Direktive 2002/96/ES
predvidena letna količina prevzema v zbirnih centrih okoli 12.800 t/leto.
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Slika 4: Predvideni prostornina in masa letno prevzetih komunalnih odpadkov (scenarij izvedljivega obsega)
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Slika 5: Prevzemanje frakcij komunalnih odpadkov v zbirnih centrih

2.1.3 Infrastruktura za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih
odpadkov
Izvajanje dejavnosti priprave za ponovno uporabo in recikliranja ločenih frakcij komunalnih
odpadkov se ne uvrščata med opravljanje storitev javne službe. Na podlagi podatkov za leto
2011 o tokovih ločenih frakcij, ki so namenjeni recikliranju, je ocenjeno, da je ponudba za
recikliranje odpadnih papirja, stekla, plastike in kovin, vključno z odpadnimi baterijami in
akumulatorji, v Sloveniji in njeni širši okolici ali v specializiranih obratih v EU dovolj velika, da
bodo tudi za predvidene količine teh ločenih frakcij v letu 2020 zagotovljene zmogljivosti za
njihovo recikliranje, cena recikliranja pa se bo oblikovala na podlagi tržnih mehanizmov.
24

Izvajalec javne službe mora v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja ravnanje z baterijami in
akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, vse zbrane odpadne prenosne baterije
in akumulatorje oddati zbiralcu teh odpadkov. Ker v Sloveniji ni obratov za recikliranje
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, se ti odpadki v skladu s ciljem Direktive
2006/66/ES pošiljajo v takšne obrate, da se njihovo recikliranje zagotovi na visoki ravni, ob
tem pa se upošteva tudi vpliv prevoza na okolje.
V primeru, da se bo v prihodnosti količina zbranih odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev povečala in se bo njihovo recikliranje izvajalo v Sloveniji, bo treba ta operativni
program dopolniti s potrebnimi ukrepi za spodbujanje razvoja novih tehnologij recikliranja in
obdelave ter raziskovanja okolju prijaznih in stroškovno učinkovitih metod recikliranja za te
vrste odpadnih baterij in akumulatorjev.
Nekoliko slabše stanje je na področju ponudbe za recikliranje kuhinjskih odpadkov, to je za
kompostiranje (aerobno obdelavo) ali za anaerobno obdelavo v bioplinarnah z naknadnim
kompostiranjem pregnitega blata. V letu 2011 je bilo zbranih za obdelavo 78.230 t ločeno
zbranih kuhinjskih odpadkov, od katerih je oddano v predelavo 77.920 t (v to količino ni
vključenih okoli 26.000 kuhinjskih odpadkov iz restavracij, ki so se v letu 2011 obdelali kot
stranski živalski proizvodi v skladu s predpisi na področju veterinarstva).
V skladu s scenarijem izvedljivega obsega je treba v letu 2020 zagotoviti recikliranje najmanj za
112.042 t/leto ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov (brez kuhinjskih odpadkov iz restavracij).
Za nemoteno recikliranje ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov je treba do leta 2020 na
območju občin znotraj posamezne statistične regije zagotoviti obratovanje kompostarn ali
bioplinarn z naknadno predelavo pregnitega blata v kompost z letno zmogljivostjo, kot je
prikazana na sliki 6. V kompostarnah in bioplinarnah se bo morala obdelava vseh ločeno
zbranih kuhinjskih odpadkov po scenariju izvedljivega obsega do leta 2020 povečati za okoli
33 odstotkov glede na leto 2011.

Slika 6: Najmanjša potrebna zmogljivost kompostarn in bioplinarn za recikliranje kuhinjskih odpadkov v
letu 2020 (scenarij izvedljivega obsega)
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2.1.4 Spodbujanje hišnega kompostiranja in ponovne uporabe
Operativni program predvideva do leta 2020 povečanje hišnega kompostiranja kuhinjskih
odpadkov na okoli 8.000 t/leto.
V skladu z operativnim programom je treba do leta 2020 vzpostaviti omrežje tako
imenovanega socialnega podjetništva, namenjenega za posredovanje pri ponovni uporabi
rabljenih proizvodov in za popravilo takih proizvodov, zlasti pohištva, določenih vrst
stavbnega pohištva ter električne in elektronske opreme, ki jih njihovi imetniki več ne
potrebujejo, vendar jih še ne nameravajo zavreči, ter za pripravo odpadkov za ponovno
uporabo. V to omrežje je treba usmeriti vse tiste ločene frakcije, ki so primerne za pripravo za
ponovno uporabo, zlasti odpadno pohištvo, določene vrste odpadnega stavbnega pohištva ter
odpadne električne in elektronske opreme. Predvideni delež komunalnih odpadkov, ki bodo v
letu 2020 oddani v pripravo za ponovno uporabo, ne bo presegel 0,5 odstotka mase vseh
zbranih komunalnih odpadkov (okoli 5.000 t/leto).
2.2 Cilj energetske predelave komunalnih odpadkov
2.2.1 Letna količina energetsko predelanih komunalnih odpadkov
Ukrepi tega operativnega programa so usmerjeni v izvajanje ukrepov priprave za ponovno
uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov, ki imajo prednost pred energetsko predelavo
odpadkov, če in kjer sta to okolju najbolj prijazni možnosti obdelave komunalnih odpadkov.
Termična obdelava komunalnih odpadkov, iz katerih so predhodno izločene frakcije zaradi
doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranja, predvsem odpadne kovine in
steklo, se v skladu s tem operativnim programom lahko izvaja, če je energetsko učinkovita in
se odpadki termično obdelajo v napravi, ki se v skladu z izračunom energetske učinkovitosti iz
Direktive 2008/98/ES uvršča med naprave za predelavo odpadkov. Operativni program
določa, da se termična obdelava komunalnih odpadkov izvaja predvsem z energetsko
predelavo trdnega goriva iz gorljivih frakcij, izločenih iz mešanih komunalnih odpadkov v
postopku njihove obdelave, v napravah za soproizvodnjo električne energije in toplote.
Ocenjena največja razpoložljiva vrednost povprečne letne toplotne moči, pridobljene s
termično obdelavo komunalnih odpadkov, je pri izvajanju ukrepov tega operativnega
programa za leto 2020 ocenjena na nekaj nad 89 kW, kar je razvidno iz diagrama na sliki 7.
Cilj energetske predelave komunalnih odpadkov je zagotoviti infrastrukturo, ki bo omogočila
uporabo energetskega potenciala komunalnih odpadkov s termično obdelavo v napravah, ki se
uvrščajo med naprave za predelavo odpadkov.
S tem operativnim programom je predvideno, da se z mehansko biološko obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču zagotovijo:
- izločanje frakcij, primernih za recikliranje,
- aerobna ali anaerobna obdelava mešanih komunalnih odpadkov zaradi njihove
biološke stabilizacije,
- predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za termično obdelavo, in
- odlaganje ostanka obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer mora biti
kurilna vrednost manjša od 6.000 kJ/kg suhe snovi, vsebnost celotnega organskega
ogljika pod 18 odstotki mase suhih mehansko biološko obdelanih komunalnih
odpadkov in sposobnost sprejemanja kisika, izražena v AT4, pod 10 mg O2/g suhe
snovi biološko razgradljivih odpadkov.
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Slika 7: Predvidena toplotna moč energetske predelave gorljivih frakcij komunalnih odpadkov, izločenih iz
mešanih komunalnih odpadkov
H kurilni vrednosti trdnega goriva, pripravljenega iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih
odpadkov, največ prispeva odpadna plastika, manjši energetski potencial pa imata odpadni
papir in odpadni les, ki se uvrščata med obnovljive vire energije.
Časovni potek zmanjšanja povprečne kurilne vrednosti odloženih mešanih komunalnih
odpadkov do doseganja ciljev tega operativnega programa v letu 2020 je prikazan na diagramu
slike 8.
Z izvajanjem ukrepov operativnega programa bo infrastruktura za mehansko biološko
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču zgrajena do leta
2016.

Slika 8: Kurilna vrednost odloženih mešanih komunalnih odpadkov
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2.2.2 Infrastruktura za energetsko predelavo komunalnih odpadkov
Termična obdelava trdnega goriva iz mešanih komunalnih odpadkov doseže energetsko
učinkovitost, ki omogoča uvrstitev naprave za termično obdelavo med naprave za predelavo,
če se vsaj 65 odstotkov razpoložljive toplotne moči goriva porabi za proizvodnjo električne
energije in toplote.
Glede na klimatske razmere v Sloveniji ter glede zahteve po dolgoročni zanesljivosti rabe
trdnega goriva iz komunalnih odpadkov je najprimernejša oblika njihove energetske predelave
soproizvodnja električne energije in toplote v napravah, ki so del sistema za daljinsko
ogrevanje večjega mesta (mogoče v Ljubljani, Mariboru ali Celju).
Količina izločenih gorljivih frakcij v okviru mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih
odpadkov ter toplotna moč trdnega goriva, pripravljenega iz teh gorljivih frakcij, je po
posameznih območjih statističnih regij prikazana na slikah 9 in 10.

Slika 9: Letne količine gorljivih frakcij, ki nastajajo pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov (scenarij
izvedljivega obsega)
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Slika 10: Razpoložljiva toplotna moč trdnega goriva, pripravljenega iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih
odpadkov (scenarij izvedljivega obsega)

2.3 Cilj odlaganja komunalnih odpadkov
2.3.1 Letna količina odloženih biološko razgradljivih sestavin komunalnih odpadkov
Z izvajanjem ukrepov tega operativnega programa se zagotavlja, da se letna količina biološko
razgradljivih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, v letu 2020 zmanjša pod vrednost
156.000 t/leto, kar je tudi cilj odlaganja biološko razgradljivih sestavin komunalnih odpadkov iz
Direktive 1999/31/ES (doseči je treba, da se odloži manj kot 35 odstotkov biološko razgradljivih
sestavin komunalnih odpadkov glede na količino biološko razgradljivih sestavin, odloženih v letu
1995).
Časovni potek zmanjševanja biološko razgradljivih sestavin v odloženih komunalnih odpadkih do
leta 2020 je za scenarij izvedljivega obsega prikazan na sliki 11.
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Slika 11: Odlaganje in termična obdelava komunalnih odpadkov (scenarij izvedljivega obsega)
Doseganje ciljev odlaganja biološko razgradljivih sestavin komunalnih odpadkov iz Direktive
1999/31/ES je prikazano na tabeli 5. Biološko razgradljive sestavine vsebujejo odložene mešane
komunalne odpadke in odložene kosovne odpadke ter v letu 2011 odložene ločeno zbrane frakcije, ki
so jih zbiralci komunalnih odpadkov oddali neposredno v odlaganje.
Tabela 5: Doseganje ciljev Direktive 1999/31/ES v zvezi z odlaganjem biološko razgradljivih sestavin komunalnih
odpadkov
Mejniki
Direktive
1999/31/ES

1995
16. 7. 2006
16. 7. 2009
leto 2011
16. 7. 2020

Odstotek letno
odloženih
biorazgradljivih
sestavin glede na
leto 1995
(v %)
100
75
50

Največja dopustna
letna količina
odloženih
biorazgradljivih
sestavin
(v t)
445.000
333.750
222.500

35

155.750

Letna količina odloženih
biorazgradljivih sestavin
po scenariju najmanjšega
obsega

Letna količina odloženih
biorazgradljivih sestavin
po scenariju izvedljivega
obsega

(v t)

(v t)

–
271.506
150.670
85.979

–
271.506
150.670
52.639

V obdelanih mešanih komunalnih odpadkih vsebnost celotnega organskega ogljika (TOC) ne sme
presegati 18 odstotkov na kg s.s. Doseganje tega cilja z ukrepi, predvidenimi s tem operativnim
programom v okviru scenarija izvedljivega obsega, je razvidno iz časovnice na sliki 12.
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TOC (%/kg s.s.)

TOC v obdelanih odloženih mešanih komunalnih odpadkih
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

leto
(v letu 2015 začetek izločanja gorljivih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov

Slika 12: TOC v odloženih mešanih komunalnih odpadkih
Z ukrepi scenarija izvedljivega obsega se TOC v odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkih
v letu 2020 zmanjša na približno 14 odstotkov na kg s.s.
2.3.2 Infrastruktura za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
S tem operativnim programom je predvideno, da bodo v letu 2016 vsi prevzeti mešani komunalni
odpadki pred odlaganjem na odlagališču obdelani v skladu z zahtevami Direktive 1999/31/ES. V
obdobju 2013–2015 bodo zgrajene naprave za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov; teh bo v letu 2016 predvidoma nastalo okoli 375.000 t. Potreba po obdelavi mešanih
komunalnih odpadkov se bo v letu 2020 zmanjšala na okoli 298.000 t/leto. Potrebe po napravah za
mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov so navedene v tabeli 6, njihova
predvidena prostorska razporeditev pa je razvidna iz slike 13.
Tabela 6: Potrebne zmogljivosti naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po statističnih
regijah za leti 2016 in 2020 (scenarij izvedljivega obsega)
Statistična regija

Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Notranjsko-kraška
Jugovzhodna Slovenija
Spodnjeposavska
Osrednjeslovenska
Zasavska
Savinjska
Koroška
Podravska
Pomurska
SKUPAJ

Najmanjša potrebna zmogljivost naprav za
mehansko biološko obdelavo
2016
2020
(v t/leto)
(v t/leto)
31.385
24.937
25.927
18.750
24.268
17.474
9.799
7.287
27.092
17.865
14.509
10.411
105.475
80.683
8.837
6.001
46.400
33.586
17.849
10.112
53.170
38.712
19.760
13.672
384.472
279.490

Izločanje gorljivih frakcij za pripravo
trdnega goriva
2016
2020
(v t/leto)
(v t/leto)
14.080
14.568
10.478
11.248
9.882
10.890
4.383
4.445
9.961
11.188
6.206
5.812
43.838
45.264
3.328
3.661
18.547
18.913
5.451
6.531
21.339
21.768
7.592
8.175
155.085
162.464

Vsota potrebne zmogljivosti naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po statističnih regijah se nekoliko razlikuje od zmogljivosti, ki je izračunana za celotno
Slovenijo, ker se izhodiščno stanje izpolnjevanja ciljev zbiranja ločeno zbranih frakcij po posameznih regijah v letu 2011 med seboj razlikuje in zato ni enako povprečni
izhodiščni stopnji zbiranja, izračunani kot povprečje za celotno območje Slovenije.
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Slika 13: Predvidena prostorska razporeditev in v letu 2016 potrebna zmogljivost naprav za mehansko biološko
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (scenarij izvedljivega obsega)
2.3.3 Infrastruktura za odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov
S tem operativnim programom je predvideno, da se bodo v obdobju 2013–2015 uporabljala za
odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov obstoječa obratujoča odlagališča, katerih
upravljavci so si pridobili okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje in povsem izpolnjujejo
predpisane pogoje odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov. V obdobju 2016–2030 se
bodo v skladu z izvajanjem ukrepov tega operativnega programa za odlaganje obdelanih ostankov
komunalnih odpadkov uporabljala odlagališča, prikazana na sliki 14.
Potrebna zmogljivost odlagališč za obdobje 2016–2030 je bila izračunana ob upoštevanju zmanjšanja
mase obdelanih mešanih komunalnih odpadkov zaradi:
- izločanja plastike, papirja in gorljivih kompozitov iz mešanih komunalnih odpadkov (okoli 95
odstotkov),
- izločanja kovin in stekla iz mešanih komunalnih odpadkov (60 odstotkov) in
- zmanjšanja mase biološko razgradljivih sestavin v mešanih komunalnih odpadkih (okoli 40odstotno zmanjšanje mase) po biološki obdelavi s postopkom aerobne digestije in ob pogojih
biološkega sušenja, pri čemer se biološko stabilizirani odpadki osušijo na 25-odstotno
vlažnost (izparevanje vode in emisija organskega ogljika v obliki CO2 pri 60- do 70-odstotni
razgradnji organskega ogljika).
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Slika 14: Odlagališča za odlaganje obdelanih ostankov komunalnih odpadkov po letu 2015(potrebna zmogljivost za
izvedbo scenarija izvedljivega obsega)
Ker se po biološki obdelavi mešanih komunalnih odpadkov zmanjša tudi njihova zračnost, je
specifična masa obdelanih odloženih komunalnih odpadkov med 900 in 1.000 kg/m3.
V tabeli 7 so za scenarij izvedljivega obsega podrobneje po območjih posameznih statističnih regij
prikazane predvidene zmogljivosti za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
in predvidene zmogljivosti odlaganja na obstoječih odlagališčih v obdobju 2012–2015 ter
zmogljivosti odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v obdobju 2016–2030.
Po scenariju izvedljivega obsega se bo v letu 2020 odložilo okoli 12 odstotkov vseh nastalih
komunalnih odpadkov (brez odloženih ostankov termične obdelave RDF), ki jih bodo v tem letu
zbrali izvajalci javne službe, kar je manj, kot je količina, ki je za odlaganje komunalnih odpadkov
predvidena za to leto kot povprečje v EU v skladu s pričakovanimi rezultati izvajanja ukrepov iz
Tematske strategije preprečevanja in recikliranja odpadkov (28 odstotkov).2

2

COM(2005) 666 končno; Bruselj, 2005.
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Tabela 7: Potrebe po zmogljivostih naprav za obdelavo komunalnih odpadkov in odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov po statističnih regijah
STATISTIČNA REGIJA

POMURSKA

KOROŠKA

SAVINJSKA

ZASAVSKA

JV
SLOVENIJE

GORENJSKA

SPODNJE
POSAVSKA

PODRAVSKA

NOTRANJSKO
KRAŠKA

OSREDNJESLOVENSKA

OBALNO
KRAŠKA

GORIŠKA

SKUPAJ

Kompostiranje 2020 (t)

4743

2531

11.370

2347

4896

9178

6126

18.339

1912

36.251

5561

5616

108.870

90‐/95‐odstotno izločanje RDF 2016 (t)

7592

5451

18.547

3328

9961

14.080

6206

21.339

4383

43.838

9882

10.478

155.085

90‐/95‐odstotno izločanje RDF 2020 (t)

8175

6531

18.913

3661

11.188

14.568

5812

21.768

4445

45.264

10.890

11.248

162.464

90‐/95‐odstotno izločanje RDF 2020 (MW)

4,36

3,21

8,92

1,87

5,68

6,99

3,29

11,01

2,14

25,07

5,55

5,85

83,95

Potrebna zmogljivost MBO 2016 (t)

19.760

17.849

46.400

8837

27.092

31.385

14.509

53.170

9799

105.475

24.268

25.927

384.472

Potrebna zmogljivost MBO 2020 (t)

13.672

10.112

33.586

6001

17.865

24.937

10.411

38.712

7287

80.683

17.474

18.750

279.490

Odlaganje 2012–2015 (t)

80.696

79.993

141.271

40.572

102.314

146.689

52.452

182.481

44.367

472.879

94.711

126.757

1.565.183

Odlaganje 2012–2030 (t)

165.797

145.476

405.440

68.806

200.140

288.609

115.724

385.182

84.238

963.099

174.985

256.197

3.253.693

Odlaganje 2016–2030 (t)

85.101

65.483

264.169

28.233

97.826

141.920

63.272

202.700

39.872

490.220

80.274

129.440

1.688.509

OBSTOJEČA ODLAGALIŠČA
razpoložljiva zmogljivost 1. 1. 2012 (t)

PUCONCI

ZMES*

BUKOVŽLAK

UNIČNO

LESKOVEC

KOVOR

DOBRAVA*

BARJE IV–V

GLOBOKO*

M. MEŽAKLA

PRAGERSKO

ŠPAJA DOLINA*

IZOLA*

STARA GORA*
D. POLJANA*
SEŽANA*
VOLČE*

92.506

140.400

1.672.637

60.000

938.062

129.163

50.000

823.000

5.000

337.980

137.000

24.392

25.000

56.880
99.180
27.677
27.793

SKUPAJ razpoložljivo 1. 1. 2012 (t)

92.506

140.400

1.672.637

60.000

943.062

467.143

0

187.000

0

847.392

25.000

211.530

4.646.670

Razpoložljivo – potrebno 2012–2015 (t)

11.810

60.407

1.531.366

19.428

840.748

320.454

–52.452

4.519

–44.367

374.513

–69.711

84.773

3.081.487

Načrtovane nove zmogljivosti (t)
SKUPAJ razpoložljivo 1. 1. 2016 (t)

11.810

60.407

1.461.655

19.428

204.900
993.195

320.454

0

4.519

0

632.702
962.849

0

330.000
414.773

1.167.602
4.249.089

–73.291

–5.076

1.197.486

–8.806

895.370

178.534

–63.272

–198.182

–39.872

472.629

–80.274

285.333

2.560.579

832.098

178.534

205.059

2.560.579

Razpoložljivo – potrebno 2016–2030 (t)
Predlog odlaganja (t)

912.131

432.757

* Upravljavci odlagališč v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje odlagališča (stanje januar 2013).
Podatki o zmogljivosti obstoječih odlagališč so pridobljeni iz letnih poročil upravljavcev odlagališč za leto 2011.
Vsota potrebne zmogljivosti naprav za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov po statističnih regijah se nekoliko razlikuje od zmogljivosti, ki je izračunana za celotno Slovenijo, ker se izhodiščno stanje izpolnjevanja ciljev zbiranja ločeno zbranih frakcij po
posameznih regijah v letu 2011 med seboj razlikuje in zato ni enako povprečni izhodiščni stopnji zbiranja, izračunani kot povprečje za celotno območje Slovenije.

Slika 15: Načrtovana infrastruktura za ravnanje s komunalnimi odpadki v obdobju 2016–2030

2.4 Cilj zmanjševanja emisije toplogrednih plinov
Izvajanje ukrepov tega operativnega programa zagotavlja zmanjšanje emisije toplogrednih
plinov do leta 2020 za najmanj 20 odstotkov,3 kar je v skladu z okoljskimi cilji, ki so za to
obdobje določeni za dejavnosti, katerih emisija toplogrednih plinov ni vključena v evropsko
trgovalno shemo pravic do emisije toplogrednih plinov.
Daleč največji prispevek k neposrednemu zmanjševanju emisije toplogrednih plinov pri
ravnanju s komunalnimi odpadki je zaradi zmanjševanja odlaganja biološko razgradljivih
komunalnih odpadkov na odlagališčih, kar je prikazano na sliki 16.
Ukrepi tega operativnega programa imajo tudi posredni učinek na podnebne dejavnike.
Predvideni obseg recikliranja zbranih ločenih frakcij komunalnih odpadkov in termične
obdelave obnovljivih sestavin gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov posredno
prispeva k zmanjševanju emisije toplogrednih plinov. Ob upoštevanju predvidenih letnih
količin recikliranega odpadnega papirja, plastike in kovin ter razlike ogljičnega odtisa med
proizvodnjo papirja, plastike in kovin iz izvornih surovin in proizvodnjo teh materialov iz
recikliranih odpadnih surovin ter ob upoštevanju predvidenih količin energetske predelave
obnovljivih sestavin v gorljivih frakcijah mešanih komunalnih odpadkov je posredni prispevek
k zmanjševanju emisije toplogrednih plinov prikazan na sliki 16.

Slika 16: Zmanjševanje emisije toplogrednih plinov (scenarij izvedljivega obsega)

2.5 Cilj zagotavljanja obnovljivih virov energije
Nacionalni akcijski načrt Slovenije za obnovljivo energijo, sprejet v skladu z Direktivo
2009/28/ES, predvideva povečanje raznovrstnosti pri proizvodnji biogoriv, vključno s
proizvodnjo energije iz odpadkov. Iz diagrama na sliki 17 je razvidno, da izvajanje ukrepov
tega operativnega programa zagotavlja letno okoli 2.814 TJ toplotne energije (v letu 2020) iz
3

Podnebno-energetski zakonodajni paket EU, 2008-2010.
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obnovljivih virov z energetsko predelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov
biološkega izvora (biološko razgradljive sestavine komunalnih odpadkov, kot sta odpadni
papir in les).

Slika 17: Letna toplota iz energetske predelave gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov
Glede na ukrepe priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov med
scenarijem najmanjšega obsega in scenarijem izvedljivega obsega ni razlik v razpoložljivi letni
toploti, proizvedeni z energetsko predelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov.
Z Direktivo 2009/28/ES je predvideno, da države članice pri načrtovanju svojih sistemov
podpor spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije, ki omogočajo dodatne koristi, kot je
proizvodnja energije iz odpadne biomase ali proizvodnja biogoriv, proizvedenih iz odpadne
biomase (uplinjanje ali pirolitično utekočinjanje odpadne biomase). Za odpadno biomaso
štejejo tudi biološko razgradljive sestavine komunalnih odpadkov.
2.6 Ravnanje z ostanki energetske predelave RDF
RDF, proizveden iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, ima kurilno vrednost
med 16 in 19 MJ/kg, pri njegovi energetski predelavi pa ostane pepela od 10 do 17 odstotkov
vstopne suhe mase trdnega goriva.
Pri uporabi RDF v industrijskih pečeh se negorljive snovi običajno zapekajo v proizvod (na
primer v cement pri uporabi RDF v cementarnah), pri energetski predelavi RDF v
sežigalnicah ali v napravah za termično obdelavo po postopku pirolize pa je treba nastali pepel
dodatno obdelati.
Za odstranjevanje vsega pepela, ki bo nastal pri energetski obdelavi RDF, proizvedenega iz
mešanih komunalnih odpadkov v obdobju 2016–2030, je treba zagotoviti dodatni odlagalni
prostor za od 240.000 do 400.000 t pepela.
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3 Sestava, količina in izvor nastajanja komunalnih odpadkov
3.1 Trenutna sestava in količina komunalnih odpadkov
Najbolj verjetna sestava vseh komunalnih odpadkov (vključno s tistimi, ki jih ne zberejo
izvajalci javne službe) je ocenjena na podlagi podatkov o zbiranju komunalnih odpadkov v
Sloveniji v letu 2011 in rezultatov sortirnih analiz, ki so bile za mešane komunalne odpadke
izvedene v tem letu (slika 18).

Slika 18: Sestava komunalnih odpadkov za Slovenijo – leto 2011
Rezultati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov v letu 2011 kažejo na manjši delež
kuhinjskih odpadkov v mešanih komunalnih odpadkih, kot je pričakovati na podlagi podobnih
analiz v drugih državah EU.
Tabela 8: Rezultati sortirne analize za mešane komunalne odpadke v letu 2011
Frakcije v mešanih komunalnih odpadkih
Papir
Kuhinjski odpadki
Plastika
Steklo
Kovine
Tekstil
Kompozitni materiali
Les
Olja
Nebiorazgradljivi in negorljivi odpadki
Nevarni odpadki
Skupaj

V%
14,41
16,54
21,63
16,39
4,00
4,00
14,00
2,12
0,05
5,85
1,00
100,00

Količina in sestava komunalnih odpadkov se v Sloveniji nekoliko spreminjata glede na kraj
nastajanja. Za leto 2011 je bila izdelana analiza nastajanja komunalnih odpadkov po območjih
statističnih regij na podlagi naslednjih predpostavk:
− vsi nastali mešani komunalni odpadki v Sloveniji imajo enako sestavo in
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− komunalni odpadki, ki jih ne zberejo izvajalci javnih služb zbiranja komunalnih
odpadkov, se porazdelijo med statistične regije glede na število prebivalcev v regijah.
Na sliki 19 so za leto 2011 prikazani rezultati analize nastajanja komunalnih odpadkov po
statističnih regijah.

Slika 19: Nastajanje komunalnih odpadkov po statističnih regijah
Podatki o nastajanju komunalnih odpadkov so v skladu z drugimi statističnimi podatki, ki
opredeljujejo stanje razvitosti posamezne statistične regije oziroma socialno stanje prebivalstva
in značilnosti izvajanja dejavnosti, ki povzročajo največ komunalnih odpadkov (predvsem
turizem in dejavnosti upravnih centrov).
Iz podatkov o nastajanju komunalnih odpadkov v obdobju 2006–2010 ter podatkov o kupni
moči prebivalstva v tem obdobju, ki se izraža z neto razpoložljivim dohodkom prebivalstva, je
ocenjeno, da rast nastajanja komunalnih odpadkov zaostaja za okoli 35 odstotkov za rastjo
kupne moči prebivalstva, kar je razvidno iz diagrama na sliki 20 (prevzeto je, da je kupna moč
prebivalstva sorazmerna neto razpoložljivemu dohodku prebivalstva,4 ki je revaloriziran zaradi
inflacije na izhodiščno leto 2006). Tudi podatki o razklopu med naraščanjem indeksa kupne
moči prebivalstva in naraščanjem količine komunalnih odpadkov za območje držav OECD5
kažejo, da količina komunalnih odpadkov zaostaja trikrat počasneje od naraščanja indeksa
kupne moči prebivalstva.
Podobna odvisnost količine nastajanja komunalnih odpadkov od kupne moči prebivalstva je
opazna tudi pri primerjavi nastajanja komunalnih odpadkov med posameznimi statističnimi
regijami. Ta odvisnost je prikazana na diagramu slike 21, pri čemer je indeks kupne moči
prebivalstva v posamezni statistični regiji nadomeščen z indeksom bruto družbenega
proizvoda te statistične regije.

4
5

Vir: SURS.
FINAL REPORT – SUPPORTING THE THEMATIC STRATEGY ON WASTE PREVENTION AND RECYCLING SERVICE, 25. OKTOBER 2010.
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Slika 20: Odvisnost nastajanja komunalnih odpadkov od razpoložljivega dohodka prebivalstva

Slika 21: Odvisnost nastajanja komunalnih odpadkov od indeksa BDP na območjih statističnih regij
Pričakovati je, da se zaradi večje možnosti hišnega kompostiranja na območju statističnih regij
z večjim deležem ruralnih območij po statističnih regijah razlikuje tudi sestava komunalnih
odpadkov, predvsem v deležu kuhinjskih odpadkov. Ker rezultati sortirnih analiz mešanih
komunalnih odpadkov za leto 2011 niso preveč zanesljivi in ne zajemajo območij vseh
statističnih regij enakovredno, je na razlike v deležu kuhinjskih odpadkov v komunalnih
odpadkih mogoče sklepati le po razlikah v količini nastalih mešanih komunalnih odpadkov,
kot je prikazano na sliki 22. Ob predpostavki tega operativnega programa, da so obveznosti iz
Direktive 1999/31/ES glede odlaganja biorazgradljivih odpadkov enakomerno porazdeljene
po prebivalstvu Slovenije, imajo najmanj težav za doseganje okoljskega cilja te Direktive na
območju statističnih regij, ki izkazujejo najmanjšo količino nastajanja mešanih komunalnih
odpadkov.
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Slika 22: Nastajanje mešanih komunalnih odpadkov v letu 2011 po statističnih regijah
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Slika 23: Snovni tok komunalnih odpadkov v letu 2011

3.2 V letu 2020 predvideni sestava in količina komunalnih odpadkov
Ukrepi operativnega programa temeljijo na oceni predvidenih količine in sestave nastalih
komunalnih odpadkov v obdobju 2012–2030. Predvideva se, da bo letna količina nastajanja
komunalnih odpadkov, ki jih prevzemajo izvajalci javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov, v obdobju 2012–2020 enakomerno naraščala tako, da bo v letu 2020 za približno
6,4 odstotka večja od količine v letu 2011. Predvideva se tudi povečanje hišnega kompostiranja
na pribl. 8.000 t. Predvidena sestava komunalnih odpadkov v letu 2020 je prikazana na sliki 24.
Za obdobje 2020–2030 se predvideva porast komunalnih odpadkov za 3 odstotke,
enakomerno po vseh frakcijah.
Predvideno povečanje količin komunalnih odpadkov v obdobju 2012–2020 je v skladu z
napovedjo Komisije o 7-odstotnem povprečnem povečanju komunalnih odpadkov v obdobju
2010–2020, ki ga je Komisija podala v svojem poročilu o izvajanju Tematske strategije
preprečevanja in recikliranja odpadkov.

Slika 24: Predvidena sestava komunalnih odpadkov v letu 2020 (scenarij izvedljivega obsega)
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Slika 25: Predvideni snovni tok komunalnih odpadkov v letu 2020 (scenarij izvedljivega obsega)

3.3 Izvor nastajanja komunalnih odpadkov
3.3.1 Delež odpadne embalaže v komunalnih odpadkih
Ocenjena količina odpadne embalaže, ki jo povzročitelji (končni uporabniki) prepuščajo
izvajalcem javne službe ali oddajajo neposredno družbam, pooblaščenim za ravnanje z
odpadno embalažo, je razvidna iz ocene embalaže, ki je dana na slovensko tržišče v letu 2011
(tabela 9).
Tabela 9: Količine nastale embalaže v letu 2011
Embalažni
material

Steklo

CURS
Poročilo o dajatvi za
nastajanje odpadne
embalaže
(v t/leto)
31.146

Poročilo družb za
zbiranje odpadne
embalaže –
prevzeta embalaža
(v t/leto)
31.164

Količina odpadne
embalaže v
komunalnih
odpadkih
(v t/leto)
71.193

Embalaža
(pretežno servisna), ki ni
vključena v sistem zbiranja
odpadne embalaže)
(v t/leto)
40.000

Plastika

44.497

43.229

116.900

73.000

Papir in karton

82.226

75.385

133.370

52.000

Kovina

15.043

13.823

16.956

1.000

Les

32.843

29.207

15.785

0*

Drugo

1.409

7.202

–

–

Skupaj

207.164

200.010

371.737

166.000

Zaradi negotovosti rezultatov sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov je ocenjena
količina odpadne embalaže v komunalnih odpadkih tako nezanesljiva, da količina posamezne
vrste embalaže iz tabele 9, ki ni vključena v sistem zbiranja odpadne embalaže, lahko odstopa
za največ +/–20 odstotkov. Iz podatkov o oceni zbrane in predelane embalaže je tudi
razvidno, da se dobršen del lesene embalaže (palete) zbira in predeluje, ne da bi se o tem
ravnanju z odpadki poročalo(*- Tabela 9).
3.3.2 Komunalni odpadki, ki jih ne prevzamejo javne službe
Komunalni odpadki, ki jih izvajalci javnih služb ne prevzemajo in o njih ne poročajo, so
predvsem:
- odpadna embalaža iz papirja in kartona, ki jo zberejo družbe za ravnanje z odpadno
embalažo v industriji in pri izvajalcih storitvenih dejavnosti ali se odda neposredno v
predelavo,
- odpadni papir in karton, ki se uvrščata med komunalne odpadke iz skupine 20 in se
oddata neposredno v predelavo,
- kuhinjski odpadki iz restavracij, ki jih zbirajo zbiralci kuhinjskih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom,
- odpadna kovinska, plastična, sestavljena in lesena embalaža, ki jo zberejo družbe za
ravnanje z odpadno embalažo v industriji in pri izvajalcih storitvenih dejavnosti ali se
odda neposredno v predelavo, in
- odpadne kovine, ki se uvrščajo med komunalne odpadke iz skupine 20 in se oddajo
neposredno v predelavo.
V tabeli 10 so za leto 2011 navedeni podatki o nastajanju komunalnih odpadkov po načinu
zbiranja, podrobneje pa so razvidni tudi podatki o komunalnih odpadkih, ki se zberejo zunaj
občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
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Tabela 10: Nastajanje komunalnih odpadkov po načinu zbiranja v letu 2011
Zbiranje,
javna služba
v t/leto
708.392
108.967
0
46.151
62.815
150.321
0
78.230
72.091
109.289
0
14.990
94.299
96.783
0
25.346
71.437
17.096
0
6.635
10.461
12.014
0
5.389
6.625
485
0
136
349
18.003
568
17.435
30.270
0
21.013
9.257
127.225
0
5.712
924
29.487
13.042
61.022
218
25.504
4.359
37.938
435.873

SESTAVA
Skupaj
Papir – skupaj
papir, zbran zunaj kom. službe
papir – ločena frakcija
papir v mešanih komunalnih odpadkih
Kuhinjski odpadki in zeleni odpad
kuhinjski odpadki iz restavracij
ločeno zbrani kuhinjski odpadki in zeleni odpad
kuh. odpadki in zeleni odpad v meš. kom.
Plastika
plastika, zbrana zunaj kom. službe
ločeno zbrana plastika
plastika v meš. kom. odpadkih
Steklo
steklo, zbrano zunaj kom. službe
ločeno zbrano steklo
steklo v meš. kom. odpadkih
Kovine
kovine, zbrane zunaj kom. službe
ločeno zbrane kovine
kovine v meš. kom. odpadkih
EE-oprema
ee-oprema, zbrana zunaj kom. službe
ločeno zbrana ee-oprema
ee-oprema v meš. kom. odpadkih – 49 % kovin
Baterije
baterije, zbrane zunaj kom. službe
ločeno zbrane baterije
baterije v mešanih kom. odpadkih – 1 % vseh kovin
Tekstil
ločeno zbran tekstil
tekstil v meš. kom. odpadkih
Les
les, zbran zunaj kom. službe
ločeno zbran les
les v meš. kom. odpadkih
Drugi komunalni odpadki
ločeno zbrana olja
ločeno zbrani nebiorazgradljivi odpadki
ločeno zbrani nevarni odpadki
ločeno zbrani drugi odpadki
ločeno zbrani kom. odp. – ni javna služba
kompozitni materiali v meš. kom. odp.
olja v meš. kom. odpadkih
nebiorazgr. odp. v meš. kom. odpadkih
nevarni odpadki v meš. kom. odpadkih
Kosovni odpadki
Mešani komunalni odpadki
Ni javna služba in je oddano neposredno v odstranjevanje.
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Zbiranje,
zunaj javne službe
v t/leto
170.649
95.525
95.525
0
25.999
25.999
0
0
19.163
19.163
0
0
9.635
9.635
0
0
4.360
4.360
0
0
43
43
0
0
79
79

Oddano v predelavo,
javna služba
v t/leto
239.202
46.151
0
46.151
0
77.920
0
77.920
0
14.691
0
14.691
0
25.312
0
25.312
0
6.635
0
6.635
0
5.389
0
5.389
0
136

0
0
0

136
0
443
443

13.199
13.199
0

20.454
0
20.454

2.647
0
0
0
0
2.647
0
0
0
0

31.911
0
1.994
924
28.994
0
0
0
0
0
10.160

3.3.3 Občutljivost operativnega programa za ocenjevanje sestave mešanih
komunalnih odpadkov
Ker je bil v letu 2011 delež mešanih komunalnih odpadkov okoli 50 odstotkov vseh zbranih
komunalnih odpadkov, je načrtovanje ukrepov operativnega programa za obdobje 2012–2020
zelo odvisno od poznavanja njihove sestave, ki je za leto 2011 ocenjena iz podatkov o
rezultatih sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov v tem letu. Zaradi negotovosti
rezultatov sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov je ocenjena občutljivost ključnih
izhodišč operativnega programa za sestavo mešanih komunalnih odpadkov, ki se nanašajo
predvsem na določitev obsega infrastrukture ravnanja s komunalnimi odpadki, kar je razvidno
iz tabele 11.
Občutljivost operativnega programa za ocenjeno sestavo mešanih komunalnih odpadkov je
izvedena s primerjavo potreb po infrastrukturi ravnanja s komunalnimi odpadki pri sestavi
mešanih komunalnih odpadkov, ki izhaja iz rezultatov sortirne analize iz leta 2011 in potreb
po infrastrukturi pri sestavi mešanih komunalnih odpadkov z deležem biorazgradljivih sestavin
v mešanih komunalnih odpadkih, ki je večji za 5 odstotnih točk, in deležem odpadne plastike,
ki je za prav toliko odstotnih točk manjši.
Tabela 11: Občutljivost za ocenjeno sestavo mešanih komunalnih odpadkov (scenarij izvedljivega obsega)
Zmogljivost infrastrukture

Sestava mešanih komunalnih odpadkov
kuh. + zeleni odp. 16,5 %
kuh. + zeleni odp. 21,5 %
plastika 21,6 %
plastika 16,6 %

Predelava ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov
in zelenega odpada v letu 2020 (v t/leto)
Mehansko
biološka
obdelava
mešanih
komunalnih odpadkov v letu 2020 (v t/leto)
Energetska predelava gorljivih frakcij iz mešanih
komunalnih odpadkov v letu 2020 (v MWt)
Odlaganje obdelanih mešanih komunalnih
odpadkov 2012– 2015 (v t)
Odlaganje obdelanih mešanih komunalnih
odpadkov 2016–2030 (v t)
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112.042

128.158

298.336

285.910

89,23

74.62

1.534.301

1.540.251

1.596.350

1.622.909

4 Ocena razvoja tokov komunalnih odpadkov v prihodnosti
Za ravnanje s komunalnimi odpadki so glede na deleže in glede na doseganje okoljskih ciljev iz
Direktive 2008/98/ES in Direktive 1999/31/ES najpomembnejši tokovi odpadnega papirja,
kuhinjskih odpadkov in odpadne plastike.
V operativnem programu je predpostavljeno, da se bodo ločene frakcije komunalnih
odpadkov, ki so se v izhodiščnem letu 2011 oddajale neposredno v predelavo zunaj javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov, zbirale tudi v obdobju 2012–2020 na enak način in v
enaki letni količini.
Za tiste nenevarne frakcije komunalnih odpadkov, ki jih bodo zbrali izvajalci javnih služb v
sistemu prevzemanja »od vrat do vrat«, v zbiralnicah in v zbirnih centrih, so z operativnim
programom predvidene količine po letih, namenjene v različne postopke obdelave, prikazane
na diagramih slike 23.
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Slika 26: Predviden razvoj tokov odpadnega papirja, kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
odpadne plastike, stekla in kovin (scenarij izvedljivega obsega)
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Tokovi posameznih frakcij komunalnih odpadkov so ocenjeni na podlagi podatkov o
nastajanju komunalnih odpadkov v letu 2011 ter s tem operativnim programom predvidenim
trendom naraščanja oziroma zmanjševanja nastajanja za posamezno frakcijo (poglavje 3.2).
Bistvena razlika med scenarijema najmanjšega in izvedljivega obsega je v zagotavljanju omrežja
naprav za recikliranje ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
Naprave za recikliranje ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se
namreč ne uvrščajo v obvezno lokalno infrastrukturo ravnanja s komunalnimi odpadki, kar
lahko pomeni tudi določeno negotovost predvidenega izvajanja ukrepov tega operativnega
programa.
Trenutno je zaradi nerazvitega trga za produkte kompostiranja ali rastlinskih hranil iz
pregnitega blata, ki nastaja po anaerobni obdelavi kuhinjskih odpadkov, dejavnost recikliranja
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada nezanimiva za zasebni kapital. Za leto 2020
ocenjena letna količina komposta, ki je zaradi svoje kakovosti primeren za uporabo brez
omejitev kot rastlinsko hranilo na zemljiščih (v skladu z merili Direktive 2008/98/ES šteje za
recikliranje samo taka obdelava kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada), je za
scenarij izvedljivega obsega okoli 67.000 t/leto (60 odstotkov od vhodnih količin kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki so oddani v biološko obdelavo – 112.042 t).
Uspešnost izvedbe ukrepov operativnega programa v zvezi z recikliranjem kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada ni odvisna samo od uspešnosti izgradnje omrežja
kompostarn ali naprav za anaerobno obdelavo kuhinjskih odpadkov do leta 2020, ampak tudi
od zagotavljanja možnosti uporabe produktov recikliranja biološko razgradljivih odpadkov kot
rastlinskega hranila brez omejitev glede kakovosti proizvedenega komposta.

50

5 Obstoječa infrastruktura zbiranja in obdelave komunalnih
odpadkov
5.1 Obstoječa infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov
Obstoječi sistem zbiranja komunalnih odpadkov je prilagojen za izvajanje ukrepov tega
operativnega programa glede prevzemanja odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
pomanjkljiva pa je opremljenost z zbirnimi centri in tudi število zbiralnic ponekod ni
zadostno.
Obstoječa opremljenost z napravami za kompostiranje oziroma anaerobno obdelavo
kuhinjskih odpadkov ni zadostna za doseganje ciljev tega operativnega programa. Ker te
naprave ne sodijo med infrastrukturo lokalnega pomena, bodo za zagotovitev ustreznih
zmogljivosti potrebne spodbude zasebnemu sektorju ali sprememba zakonodaje na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki z vključitvijo obdelave ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov
med storitve izbirne/obvezne javne službe.
Infrastruktura za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in energetsko
predelavo komunalnih odpadkov je v letu 2011 obstajala samo na območju občin Savinjske
statistične regije. Obstoječa infrastruktura za mehansko biološko obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov je nezadostna za doseganje ciljev tega operativnega programa, vendar
bo manjkajoča zgrajena do konca leta 2015, to je do roka zaključka izgradnje infrastrukture iz
Kohezijskega sklada NFP.
Obstoječa infrastruktura za odlaganje komunalnih odpadkov zadošča za predvidene količine
odlaganja komunalnih odpadkov do leta 2015 (2012–2015 predvidoma 1.534.301 t), za
obdobje 2016–2030 pa je razpoložljiva količina obstoječih odlagališč tudi zadostna za
predvideno količino obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, ki bodo nastajali v tem
obdobju (predvidoma 1.596.350 t). V tabeli 12 je prikazana ocena obstoječe zmogljivosti
zbiranja komunalnih odpadkov in glede na izdana okoljevarstvena dovoljenja podana
obstoječa opremljenost z napravami za kompostiranje kuhinjskih odpadkov, obstoječa
infrastruktura za energetsko predelavo komunalnih odpadkov in obstoječa infrastruktura za
odlaganje komunalnih odpadkov (scenarij izvedljivega obsega).
Tabela 12: Zmogljivost obstoječe infrastrukture za zbiranje in obdelavo komunalnih odpadkov
Obstoječa zmogljivost infrastrukture
Zbiranje komunalnih odpadkov (oprema za prevzem
odpadkov »od vrat do vrat« in v zbiralnicah, v m3/leto)
Zbiranje komunalnih odpadkov (zbirni centri, v m3/leto)
Obdelava ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov (v t/leto)
Mehansko biološka obdelava mešanih komunalnih
odpadkov (v t/leto)
Energetska predelava gorljivih frakcij iz mešanih
komunalnih odpadkov (v MWt)
Razpoložljivo za odlaganje obdelanih mešanih
komunalnih odpadkov po letu 2011 (2012–2030) (v t)
Razpoložljivo za odlaganje obdelanih mešanih
komunalnih odpadkov po letu 2015 (2016–2030) (v t)
* Ob upoštevanju novih zmogljivosti.
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Obstoječa
zmogljivost

Ciljna
vrednost v
letu 2020

Doseženo glede na
ciljno vrednost v letu
2020
(v %)

–

2.232.767

–

–

331.890

–

77.920

112.042

70

61.500

298.336

21

20

89,23

22

4.646.670

3.130.650

148

3.081.487
4.249.089*

1.596.350

193
266

5.2 Sistemi za ravnanje z odpadki na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalcev
Sistemi za ravnanje z odpadki na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalcev so
vzpostavljeni za ravnanje z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo,
odpadne baterije in akumulatorje, odpadne nagrobne sveče, odpadna fitofarmacevtska
sredstva, odpadna zdravila in izrabljene gume.
Značilnosti teh sistemov ravnanja s posameznimi frakcijami komunalnih odpadkov so:
− ravnanje z odpadno embalažo: v sisteme je vključeno okoli 60 odstotkov količin
embalaže, ki je dana na trg in iz katere nastane odpadna embalaža (v sistem niso
vključena mala in srednja podjetja in zavezanci za servisno embalažo), kar pomeni
resno oviro za doseganje ciljev Direktive 2008/98/ES;
− ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo: v sisteme je vključeno okoli 80
odstotkov opreme, ki je letno dana na trg in od katere se okoli 30 odstotkov zavrže
kot ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov (med 10.000 in 13.000 t/letno) in
okoli 6.625 t/leto med mešane komunalne odpadke (predvsem mala oprema in
elektronske igrače). Količine odpadne električne in elektronske opreme niso tako
velike, da bi učinkovitost zbiranja te ločene frakcije komunalnih odpadkov za namene
recikliranja ključno vplivala na doseganje ciljev Direktive 2008/98/ES;
− ravnanje z odpadnimi baterijami: količine odpadnih prenosnih baterij so glede na
količine drugih frakcij komunalnih odpadkov zanemarljive, njihov zajem z ločenim
zbiranjem ima pomen zaradi zmanjšanja nevarnih sestavin (zlasti težkih kovin) v
mešanih komunalnih odpadkih. Zaradi široke mreže, vzpostavljene za prepuščanje
ločeno zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev na prodajnih mestih
novih prenosnih baterij in akumulatorjev in v okviru izvajanja javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov (zbirni centri, premične zbiralnice nevarnih frakcij), so vplivi
prevoza na okolje kar najmanjši. Vzpostavitev tako široke mreže, skupaj z zahtevami
glede učinkovitosti recikliranja kot enega od pogojev za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja za predelavo odpadnih baterij in akumulatorjev, je potrebna za dosego cilja,
da se na visoki ravni reciklirajo vse odpadne baterije in akumulatorji;
− ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami: v sisteme je vključeno okoli 6.000 t
nagrobnih sveč/leto, iz katerih nastane okoli 3.000 t odpadnih nagrobnih sveč/leto;
− ravnanje z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi: količine teh odpadkov so glede na
količine drugih frakcij komunalnih odpadkov zanemarljive, njihov zajem z ločenim
zbiranjem ima pomen zaradi zmanjšanja nevarnih sestavin v mešanih komunalnih
odpadkih;
− ravnanje z odpadnimi zdravili: količine odpadnih zdravil so glede na količine drugih
frakcij komunalnih odpadkov zanemarljive, njihov zajem z ločenim zbiranjem ima
pomen zaradi zmanjšanja nevarnih sestavin v mešanih komunalnih odpadkih.
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6 Potrebe po dodatni infrastrukturi za zbiranje in obdelavo komunalnih
odpadkov
6.1 Dodatna infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov
Predvidena zmogljivost prevzemanja ločeno zbranih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov
v letu 2020 je glede na način prepuščanja komunalnih odpadkov razvidna iz tabele 13.
Tabela 13: Predvidena infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov
Zmogljivost infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov v letu 2020

Predvidena
zmogljivost
(v m3/leto)

Zbiranje komunalnih odpadkov (prevzem odpadkov »od vrat do vrat«):
mešani komunalni odpadki
kuhinjski odpadki
odpadna embalaža (plastika)
odpadne kovine
Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah:
odpadni papir (časopisi, revije, ovojna embalaža)
odpadno steklo
Zbiranje komunalnih odpadkov v zbirnih centrih
odpadni papir
odpadna plastika
odpadne kovine
kosovni odpadki
odpadno steklo
drugi odpadki (tekstil, les, nevarne frakcije komunalnih odpadkov)
SKUPAJ

Predvideno
število enot
–

1.193.343
320.121
439.276
6.189
4.000
233.915
39.922
100*
25.991
77.519
24.757
134.655
1.235
67.734
2.564.657

* Ocenjeno število zbirnih centrov za območja poselitve z 12.000 do 25.000 prebivalcev je 60. Za območja poselitve z več kot
25.000 prebivalcev je ocenjeno število potrebnih zbirnih centrov 40.

6.2 Dodatna infrastruktura za obdelavo komunalnih odpadkov
Za obdelavo komunalnih odpadkov bo treba do leta 2020 vzpostaviti sistem naprav za
biološko obdelavo ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov in skoraj v celoti nov sistem centrov
za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred njihovim odlaganjem z
zmogljivostjo, ki je prikazana v tabeli 14.
Tabela 14: Zmogljivost infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov (scenarij izvedljivega obsega)
Zmogljivost infrastrukture za obdelavo komunalnih
odpadkov v letu 2020
Obdelava ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov v
kompostarnah ali bioplinarnah
Mehansko biološka obdelava mešanih komunalnih
odpadkov

Predvidena zmogljivost
(v t/leto)

Predvideno število enot

138.041

11

298.336

8–10

Tabela 15: Načrtovane zmogljivosti naprav, sofinanciranih iz Kohezijskega sklada
Kapaciteta MBO
(v t/leto)

Predviden začetek
obratovanja

Celje

25.000

obratuje

Ljubljana

150.239

2015

Puconci

20.600

2015

Leskovec

41.000

2015

Slovenj Gradec

22.000

2015

Hrastnik

9.000

2015

Lokacija MBO
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Kapaciteta MBO
(v t/leto)

Predviden začetek
obratovanja

Slovenska Bistrica

6.000

2015

Nova Gorica

33.000

2015

Skupaj

343.339

Lokacija MBO

Nekaj MBO je načrtovanih tudi brez sofinanciranja Kohezijskega sklada, na primer:
− v Spodnjem Starem Gradu (predvidena zmogljivost 14.500 t/leto),
− na Jesenicah (predvidena zmogljivost 20.000 t/leto),
− v Gajkah pri Ptuju (predvidena zmogljivost 20.000 t/leto) itd.
Mešani komunalni odpadki so ustrezno obdelani, če se obdelujejo po postopkih D8 (biološka
obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice,
ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12) in D9 (fizikalnokemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali
mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12, na primer
izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.) iz predpisa, ki ureja odpadke in izpolnjujejo pogoje za
odložitev na odlagališčih (kurilna vrednost pod od 6.000 kJ/kg suhe snovi, TOC pod 18
odstotki mase suhih mehansko biološko obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost
sprejemanja kisika, izražena v AT4, pod 10 mg O2/g suhe snovi biološko razgradljivih
odpadkov).

6.3 Dodatna infrastruktura za energetsko obdelavo komunalnih odpadkov
Predvidena energetska predelava gorljivih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov je
prikazana v tabeli 16.
Tabela 16: Infrastruktura za energetsko predelavo gorljivih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov
Zmogljivost infrastrukture za
energetsko predelavo
komunalnih odpadkov
Skupaj za Slovenijo

Potrebna zmogljivost priprave gorljivih
frakcij iz mešanih komunalnih
odpadkov
(v t/leto)

Povprečna toplotna moč gorljivih
frakcij iz mešanih komunalnih
odpadkov
(v MWt)

175.523

89,23

Potencial za proizvodnjo RDF goriva iz mešanih komunalnih odpadkov v letu 2020 je po
statističnih regijah predstavljen na sliki 9, razpoložljiva povprečna toplotna moč iz RDF goriva
pa na sliki 10.
6.4 Dodatna infrastruktura za odlaganje komunalnih odpadkov
Predvidena potreba po odlaganju obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v obdobju 2016–
2030 je, gledano celotno državo, manjša od razpoložljive zmogljivosti odlaganja odpadkov na
obstoječih odlagališčih v istem obdobju. Po podatkih upravljavcev »komunalnih« odlagališč, ki
obratujejo z okoljevarstvenimi dovoljenji, je bila obstoječa prosta zmogljivost 1. januarja 2012
še 4.190.348 t (nekaj upravljavcev odlagališč si okoljevarstvena dovoljenja še prizadeva
pridobiti in ob upoštevanju zmogljivosti še teh je prostora za 4.646.670 t). V primeru
izpolnjevanja okoljskih ciljev po tem operativnem programu potrebujemo po scenariju
izvedljivega obsega za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov v obdobju 2012–2015
prostora za 1.534.301 t, v obdobju 2016–2020 pa za 1.596.350 ton (skupaj v obdobju 2012–
2030 torej 3.130.650 ton).
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Gledano po statističnih regijah pa bi bilo na primer zaradi manjših transportnih stroškov ter
večje zanesljivosti ravnanja s komunalnimi odpadki primerno po letu 2015 na območjih
nekaterih statističnih regij zagotoviti dodatne zmogljivosti odlaganja (predvsem s širitvijo
obstoječih odlagališč), stanje za obdobji od leta 2012 do leta 2015 in od leta 2016 do leta 2030
je prikazano v tabeli 17. V izračunu so upoštevane zmogljivosti obratujočih odlagališč s
pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem in načrtovane širitve odlagališč, katerih upravljavci
so si že pridobili okoljevarstvena soglasja za širitev odlagališč (ali pa so v postopku pridobitve
soglasja). Smiselno bi bilo, da se odpadki iz statističnih regij, kjer prostih zmogljivosti za
odlaganje ni, odlagajo na najbližji lokaciji, kjer zmogljivosti odlagališča to dopuščajo.
Tabela 17: Zmogljivost infrastrukture za odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov po statističnih
regijah do leta 2015 in v obdobju 2016–2030.
Statistična regija
Pomurska
Koroška
Savinjska
Zasavska
JV Slovenija
Gorenjska
Spodnjeposavska
Podravska
Notranjskokraška
Osrednjeslovenska
Obalnokraška
Goriška
Skupaj

Zmogljivost odlaganja obdelanih
komunalnih odpadkov v obdobju 2012–2015
(v t)
11.810
60.407
1.531.366
19.428
840.748
320.454
–52.452
4.519
–44.367
374.513
–69.711
84.773
3.081.487

Zmogljivost odlaganja obdelanih
komunalnih odpadkov v obdobju 2016–2030
(v t)*
–73.291
–5.076
1.197.486
–8.806
895.370
178.534
–63.272
–198.182
–39.872
472.629
–80.274
285.333
2.560.579

* Upoštevane nove zmogljivosti odlagališč (Globoko, Špaja Dolina in Stara Gora).
Vsota potrebne zmogljivosti za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov po statističnih regijah se nekoliko razlikuje od potrebne zmogljivosti, ki je izračunana za
celotno Slovenijo, ker se izhodiščno stanje izpolnjevanja ciljev zbiranja ločeno zbranih frakcij po posameznih regijah v letu 2011 med seboj razlikuje in zato ni enako
povprečni izhodiščni stopnji zbiranja, izračunani kot povprečje za celotno območje Slovenije.

6.5 Zaprtje obstoječih odlagališč za odlaganje komunalnih odpadkov
Podatki o novih in obstoječih odlagališčih komunalnih odpadkov, ki bodo obratovala po letu
2015, ter podatki o obstoječih odlagališčih komunalnih odpadkov, ki se bodo do tega leta
zaprla, so navedeni v tabeli 18 (stanje 1. januarja 2013).
Tabela 18: Odlagališča, ki bodo obratovala po letu 2015, in obstoječa odlagališča, ki se bodo zaprla do leta
2015
Zap.
štev.
1.

2.

Območje statistične
regije
Pomurska

Koroška

3.

Savinjska

4.

JV Slovenija

Naziv odlagališča

NND

PUCONCI – novo
DOLGA VAS
LJUTOMER
PUCONCI – staro
HRASTJE – MOTA
ZMES
LOKOVICA
MISLINJSKA DOBRAVA
GORTINA – MUTA
ČRNEČE
BUKOVŽLAK
SLOV. KONJICE
BOČNA – PODHOM
VELENJE
TUNCOVEC
STRENSKO
GRAŠČAK
LESKOVEC – novo
GLOBOKO
MOZELJ
BOČKA
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PP

N

D1

X

X

+

D1
2012–2015
X

D1
po 2016
X

X

X

X

X

X
*

X
*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

Zap.
štev.

Območje statistične
regije

5.

Gorenjska

6.

Podravska

7.

Notranjskokraška

8.

Osrednjeslovenska

9.

Obalnokraška

10.

Goriška

11.

12.

Zasavska

Spodnjeposavska

Pomen oznak:
NND
PP
N
+
D1
D1 2012–2015
D1 od leta 2016
*

Naziv odlagališča

NND

CVIBLJE
LESKOVEC – staro
MALA GORA
SP. STARI GRAD
VRANOVIČI
MALA MEŽAKLA
KOVOR
TENETIŠE
DRAGA
PRAGERSKO
GAJKE
DOBRAVA
DOGOŠE
BRSTJE
POBREŽJE
OSTRI VRH
RAKEK – PRETRŽJE
STARA VAS
BARJE (IV. IN V. POLJE)
ŠPAJA DOLINA
DOB
BARJE (I.–III. POLJE)
TOJNICE
IZOLA
JELŠANE
DRAGONJA
DVORI
STARA GORA
DOLGA POLJANA
SEŽANA
VOLČE
LJUBEVČ
RASKOVEC
UNIČNO – novo
UNIČNO – staro
KAMNOLOM ZAGORJE
NEŽA
ŠIRJAVA
DOBOVA
HOTEMEŽ

PP

N

D1

+

D1
2012–2015

D1
po 2016

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
*

X
*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

načrt še neizvedenih del v postopku zapiranja odlagališča
program prilagoditve in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja
novo odlagališče in izdaja okoljevarstvenega ali IPPC dovoljenja
načrtovana dodatna zmogljivost odlagališča (pridobljeno OVS ali vložena vloga)
odlaganje odpadkov – stanje 1. januarja 2013 (lokacije s pridobljenim OVD)
odlaganje odpadkov v obdobju od leta 2012 do leta 2015 do zapolnitve obstoječe zmogljivosti
odlaganje odpadkov od leta 2016 do zapolnitve zmogljivosti
rezervne zmogljivosti za odlaganje

6.6 Vpliv izgradnje infrastrukture na stroške ravnanja s komunalnimi odpadki
Ocena stroškov iz podatkov o investicijah v infrastrukturo in obratovalnih
stroških
Stroški obstoječega ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem stroški zbiranja in stroški
odlaganja komunalnih odpadkov. Z ukrepi tega operativnega programa se bodo stroški
zbiranja komunalnih odpadkov v obdobju 2012–2020 za nekaj odstotkov povečali, stroški
odlaganja pa zmanjšali. Stroški obdelave ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov, mehansko
biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov in energetske predelave gorljivih frakcij iz
mešanih komunalnih odpadkov bodo cenovno obremenjevali ravnanje s komunalnimi
odpadki po izgradnji infrastrukture, predvidoma po letu 2015.
Časovni potek spreminjanja stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki je razviden iz diagrama
na sliki 27.
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Za izračun stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki so prevzeti specifični stroški zbiranja,
obdelave in odstranjevanja iz tabele 19. V časovnem poteku stroškov ravnanja s komunalnimi
odpadki je upoštevano, da k pokrivanju stroškov izvajalcev zbiranja komunalnih odpadkov
prispevajo sistemi ravnanja z odpadki na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalcev, in sicer
za zbiranje odpadne embalaže 10 EUR/t in za odpadno električno in elektronsko opremo 15
EUR/t.
Tabela 19: Specifični stroški ravnanja s komunalnimi odpadki
Opis ravnanja
Zbiranje komunalnih odpadkov

Obdelava kuhinjskih odpadkov
Mehansko biološka obdelava
mešanih komunalnih odpadkov
Energetska predelava RDF
Odlaganje odpadkov

zbiranje mešanih komunalnih odpadkov »od vrat do vrat«
zbiranje kuhinjskih odpadkov »od vrat do vrat«
zbiranje odpadne embalaže »od vrat do vrat«
zbiranje kosovnih odpadkov »od vrat do vrat«
prevzemanje odpadnega papirja v zbiralnicah
prevzemanje odpadnega stekla v zbiralnicah
prevzemanje frakcij v zbirnem centru
transport prevzetih frakcij v centre za obdelavo
kompostiranje, vključno s stroški odlaganja ostankov predelave
anaerobna obdelava – naknadno kompostiranje pregnitega blata,
vključno s stroški odlaganja ostankov predelave
mehansko biološka obdelava z izločanjem gorljivih frakcij
energetska predelava gorljivih frakcij mešanih komunalnih
odpadkov, vključno s stroški odlaganja ostankov termične obdelave
odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov

V EUR/t
43
77
110
105
54
37
25 (EUR/m3)
4,45
75
135
55
175
70

V specifičnih stroških ravnanja s komunalnimi odpadki za pripadajočo cestno in komunalno
infrastrukturo (priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava za odpadne
vode) niso vključeni investicijski stroški, ampak le stroški uporabe te infrastrukture, ker se
predvideva, da bodo oziroma da so naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki zgrajene na
komunalno opremljenih zemljiščih. Pri obdelavi kuhinjskih odpadkov in pri energetski
predelavi RDF v specifične stroške ravnanja s komunalnimi odpadki niso vključene koristi
zaradi prodaje komposta oziroma proizvedene električne energije in toplote.

Slika 27: Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki
Če se pri ocenjevanju stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevajo tudi koristi zaradi
pridobljenih sekundarnih surovin, se celotni ekonomski učinki ravnanja s komunalnimi
odpadki v letu znižajo na okoli 100 EUR/t, kar je manj od celotnih ekonomskih učinkov
ravnanja s komunalnimi odpadki v izhodiščnem letu 2011 (okoli 125 EUR/t). Časovni potek
vseh ekonomskih učinkov ravnanja s komunalnimi odpadki je prikazan na diagramu slike 28.
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Pri izračunu celotnih ekonomskih učinkov ravnanja s komunalnimi odpadki so upoštevane
naslednje vrednosti sekundarnih surovin, pridobljenih z ločenim zbiranjem frakcij komunalnih
odpadkov za namen recikliranja:
− ločeno zbran papir: 150 EUR/t,
− ločeno zbrana plastika: 80 EUR/t,
− ločeno zbrano steklo: 50 EUR/t,
− ločeno zbrane kovine: 300 EUR/t.

Slika 28: Stroški/koristi ravnanja s komunalnimi odpadki (scenarij izvedljivega obsega)
Če se primerjajo stroški ravnanja s komunalnimi odpadki po scenariju najmanjšega obsega s
stroški ravnanja po scenariju izvedljivega obsega, so stroški scenarija najmanjšega obsega za 2
odstotka višji od stroškov scenarija izvedljivega obsega. V scenariju izvedljivega obsega se
zmanjšajo stroški odlaganja in stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov v napravah za
mehansko biološko obdelavo, vendar se za skoraj enako višino povečajo stroški zbiranja
komunalnih odpadkov in stroški kompostiranja ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov.
Stroški kompostiranja kuhinjskih odpadkov so v izračunu časovnega poteka stroškov ravnanja
s komunalnimi odpadki vključeni v stroške izvajanja javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov, ker se ocenjuje, da v obdobju 2010–2020 dobršen del teh stroškov ne bo pokrit s
prodajo komposta kot rastlinskega hranila na kmetijskih površinah.
6.6.2 Primerjava stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki s stroški ravnanja v
EU
V študijah, izdelanih za Komisijo, so bile predlagane precej različne ocene finančnih stroškov
za ravnanje s komunalnimi odpadki, sicer kot reprezentativne domneve za EU-15 (Eunomia,
2002):
– ločeno zbiranje bioloških odpadkov, ki mu sledi kompostiranje: 35 do 75 EUR/t,
– ločeno zbiranje bioloških odpadkov, ki mu sledi anaerobna presnova: 80 do 125 EUR/t,
– odlaganje mešanih odpadkov na odlagališčih: 55 EUR/t,
– sežiganje trdnega goriva, proizvedenega iz mešanih komunalnih odpadkov: 90 EUR/t.
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Po oceni Eunomia znašajo dodatni stroški ločenega zbiranja 0–15 EUR/t, po drugi strani so
stroški ločenega zbiranja po oceni COWI (2004) mnogo višji, in sicer 37–135 EUR/t.
Investicijski stroški naprave za biološko obdelavo so lahko različni, odvisni od vrste naprave,
uporabljenih tehnik za zmanjšanje emisij in zahtev glede kakovosti proizvodov. V študiji, ki
podpira oceno učinka za revizijo Direktive IPPC, so stroški za odprto kompostiranje ocenjeni
na 60–150 EUR/t, za zaprto kompostiranje in obdelavo v velikih napravah pa na 350 do 500
EUR/t.
Tudi Komisija meni, da so tržne cene za kompost tesno povezane z javnim zaznavanjem in
zaupanjem potrošnikov v proizvod. Običajno se kompost za uporabo v kmetijstvu prodaja po
simbolični ceni (na primer 1 EUR/t, cena lahko vključuje celo prevoz in nanos). Kompost, ki
se dobro trži in ima priznano kakovost, lahko doseže ceno 14 EUR/t, medtem ko lahko
majhne količine komposta ali mešanice s kompostom dosežejo celo ceno 150–300 EUR/t.
Zaradi visokih cen prevoza in nizke tržne vrednosti se kompost po navadi uporablja blizu
območij kompostiranja. Trenutno sta prevoz na dolge razdalje in mednarodna trgovina
omejena, kar omejuje tudi učinek notranjega trga na konkurenčnost tega proizvoda.
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7 Merila za določitev bodoče infrastrukture
7.1 Lokacijska merila za infrastrukturo zbiranja komunalnih odpadkov
Objekti infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov so zbiralnice in zbirni centri, na
nekaterih območjih prevzema mešanih komunalnih odpadkov pa tudi objekti za prekladanje
mešanih komunalnih odpadkov pred njihovo oddajo v napravo za mehansko biološko
obdelavo.
Zbiralnice se praviloma postavljajo ob obstoječi cestni infrastrukturi, tako da na najbolj
ustrezen način omogočajo prepuščanje odpadnega papirja in stekla z območja poselitve z okoli
500 prebivalci.
V vsaki občini je treba zagotoviti najmanj en zbirni center. V občini z več kot 25.000
prebivalcev je treba zagotoviti najmanj dva zbirna centra, v občini z več kot 100.000
prebivalcev pa enega za največ 80.000 prebivalcev. V občini, ki ima manj kot 3.000
prebivalcev, zbirni center ni potreben, če je zagotovljeno, da izvirni povzročitelji lahko
prepuščajo ločene frakcije v zbirnem centru na območju ene od sosednjih občin, upravljavec
tega zbirnega centra pa je tudi izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov te občine.
7.2 Lokacijska merila za center za ravnanje s komunalnimi odpadki
Zaradi gospodarnejšega ali učinkovitejšega zagotavljanja javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov, zaradi ekonomične porabe javnih sredstev, prostorskih ali logističnih
razlogov se s tem operativnim programom predvideva, da se za več občin skupaj zagotovi en
center za ravnanje s komunalnimi odpadki. Centri morajo biti umeščeni na obstoječih
komunalno opremljenih lokacijah (predvsem z javno kanalizacijo za odvajanje onesnažene
padavinske odpadne vode), ki so namenjene obdelavi komunalnih odpadkov oziroma, kjer se
že izvaja obdelava komunalnih odpadkov. Lokacije centrov za ravnanje s komunalnimi
odpadki morajo biti dostopne po obstoječi cestni infrastrukturi, ki je primerna za transport
mešanih komunalnih odpadkov.
Prednostno se centri za ravnanje s komunalnimi odpadki umeščajo ob obstoječih odlagališčih
komunalnih odpadkov.
7.3 Lokacijska merila za kompostarne ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov
Za kompostarne veljajo glede umeščanja v prostor podobna merila kot za centre za ravnanje s
komunalnimi odpadki. Kompostarne ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov se prednostno
umeščajo ob centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki.
7.4 Lokacijska in druga merila za odlagališča obdelanih mešanih komunalnih po
letu 2015
Odlagališča obdelanih mešanih komunalnih odpadkov imajo tako imenovano naravo naprave
»medobčinske« infrastrukture in morajo zaradi ekonomije obsega in ciljev preprečevanja
nastajanja območij degradiranega okolja (območje odlagališča komunalnih odpadkov ne more
prevzemati funkcij drugih rab prostora najmanj 30 let po zaprtju odlagališča) zagotavljati
prevzem obdelanih mešanih komunalnih odpadkov z območja poselitve z najmanj 200.000
prebivalci (tega merila trenutno ne izpolnjujejo tri odlagališča – na območju Koroške,
Zasavske in Pomurske statistične regije).
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Prednostno se odlagališča obdelanih mešanih komunalnih odpadkov umeščajo ob obstoječih
odlagališčih z njihovo razširitvijo ali pa tako, da se v največji mogoči meri uporabljata cestna in
komunalna infrastruktura obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov.
Izbrana nova lokacija odlagališča obdelanih mešanih komunalnih odpadkov mora zagotavljati
tudi širitev odlagališča za obdobje po letu 2030.
7.5 Lokacijska merila za naprave za energetsko predelavo gorljivih frakcij mešanih
komunalnih odpadkov
Naprave za energetsko predelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov se lahko
umeščajo v okolja, kjer je zagotovljena:
- železniška povezava za transport gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov iz
naprav za mehansko biološko obdelavo,
- najmanj 65-odstotno izkoriščanje energije glede na vhodno kurilno vrednost RDF,
izdelanega iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov,
- reden prevzem gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov tudi z možnostjo
predhodnega skladiščenja prevzetih gorljivih frakcij, ki pa ne sme biti daljše od šest
mesecev.
Z Direktivo 2008/98/ES zahtevana energetska učinkovitost naprav za termično obdelavo, da
se lahko uvrščajo med naprave za predelavo odpadkov, je izpolnjena ob soproizvodnji
električne energije in toplote, zato mora imeti takšna naprava zagotovljeno oddajo toplote v
sistem daljinskega ogrevanja ali oddajo proizvedenega tekočega ali plinastega goriva končnim
uporabnikom. Zahteve glede lokacijskih meril so izpolnjene tudi za rabo gorljivih frakcij
mešanih komunalnih odpadkov kot goriva v industrijskih pečeh (na primer cementarne),
vendar je za industrijsko napravo vprašljiva zanesljivost dolgoletnega odvzema gorljivih frakcij
(najmanj 25 let).
7.6 Finančna merila za infrastrukturo ravnanja s komunalnimi odpadki
7.6.1 Splošna izhodišča finančnih meril
Nova infrastruktura ravnanja s komunalnimi odpadki se mora umeščati na komunalno
opremljenih zemljiščih, priključitev na cestno in komunalno infrastrukturo pa ne sme presegati
10 odstotkov investicije, ki je za posamezni objekt infrastrukture ravnanja s komunalnimi
odpadki opredeljena s tem operativnim programom.
V finančna merila za infrastrukturo ravnanja s komunalnimi odpadki so vključeni stroški
gradnje objektov ter stroški nabave in vgradnje opreme, vključno s stroški financiranja, pri
čemer pa ti stroški niso zmanjšani zaradi morebitnih sredstev državne pomoči ali
sofinanciranja iz kohezijskih sredstev, namenjenih izgradnji infrastrukture ravnanja s
komunalnimi odpadki. Finančna merila ne vključujejo stroškov odkupa zemljišč, priključitve
na cestno in komunalno infrastrukturo ter davka na dodano vrednost, stroški projektiranja,
nadzora nad gradnjo ter ozaveščanja javnosti pa so v izračunu finančnih meril upoštevani. V
finančnih merilih je za večje objekte infrastrukture upoštevana tudi pričakovana življenjska
doba objektov infrastrukture, in sicer za zbirne centre, kompostarne, naprave za mehansko
biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, odlagališča in naprave za termično
obdelavo RDF 20 let.
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7.6.2 Finančna merila za infrastrukturo zbiranja komunalnih odpadkov
Za območje poselitve med 12.000 in 25.000 prebivalci so referenčni stroški opremljanja
zemljišč na območju zbirnega centra (cestne površine in komunalna ureditev), infrastrukturne
ureditve zbirnega centra (prostori za zabojnike) in opreme zbirnega centra (tehtnica, vozila za
prekladanje, skladišče za nevarne frakcije in podobno) okoli 450.000 EUR.
7.6.3 Finančna merila za recikliranje kuhinjskih odpadkov
Omrežje kompostarn in bioplinarn v Sloveniji še ni razvito za predviden obseg aerobne
oziroma anaerobne obdelave kuhinjskih odpadkov. Od predvidenih 112.042 t letne obdelave
kuhinjskih odpadkov se je po podatkih izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov
v letu 2011 ločeno zbralo za namen obdelave okoli 77.920 t kuhinjskih odpadkov (okoli 70
odstotkov predvidene količine obdelave v letu 2020), pri čemer pa ni jasno, ali ta obdelava
izpolnjuje pogoje recikliranja kuhinjskih odpadkov, ker ni dokazil o uporabi obdelanih
kuhinjskih odpadkov v kmetijstvu ali na drug način kot rastlinsko hranilo.
Najmanjša potrebna zmogljivost naprav za recikliranje ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov v
letu 2020 je po statističnih regijah prikazana na sliki 6.
Referenčni stroški za gradnjo kompostarne velikosti 5.000 t/leto znašajo 1 mio EUR. V
referenčnih stroških za kompostarne so upoštevani stroški gradnje objektov kompostarne in
stroški nabave in vgradnje opreme za kompostarno.
7.6.4 Finančna merila za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov
Omrežje naprav za mehansko biološko obdelavo v Sloveniji ni razvito, v letu 2011 je
obratovala le naprava na območju Celje z zmogljivostjo 61.500 t/leto biološko razgradljivih
odpadkov, od tega le del za mešane komunalne odpadke.
Potrebne zmogljivosti naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
v letu 2016 po statističnih regijah so prikazane na sliki 13.
Referenčna stroški za gradnjo naprave za mehansko biološko obdelavo kapacitete 55.000
t/leto znašajo 13 mio EUR. V referenčnih stroških za naprave za mehansko biološko
obdelavo so upoštevani stroški gradnje objektov za sortiranje (izločanje reciklabilnih in
gorljivih frakcij), stroški gradnje objektov aerobne obdelave, stroški nabave in vgradnje
opreme za sortiranje in mehansko obdelavo ter stroški nabave in vgradnje opreme za aerobno
obdelavo.
7.6.5 Finančna merila za odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov
Za obdobje 2016–2030 je treba na odlagališčih za nenevarne odpadke zagotoviti odlagalni
prostor za okoli 1.596.350 t obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in za okoli 240.000 do
400.000 t pepela, ki bo nastal po energetski predelavi RDF.
Referenčni stroški za gradnjo dodatne zmogljivosti odlaganja za 600.000 ton oziroma 1 mio
m3 znašajo 5 mio EUR. V referenčnih stroških za gradnjo dodatnih zmogljivosti odlaganja so
upoštevani stroški infrastrukturne ureditve in gradnje objektov na območju odlagališča ter
stroški za gradnjo dna telesa odlagališča.
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V stroških finančnih meril za gradnjo dodatnih zmogljivosti odlaganja niso upoštevani stroški
za gradnjo naprave za čiščenje izcedne vode, ker se predvideva, da se bo dodatna zmogljivost
prioritetno zagotavljala ob obstoječih odlagališčih, ki so že opremljena za čiščenje in odvajanje
izcedne vode in onesnažene padavinske odpadne vode, ki se odvaja iz površin na območju
odlagališča.
7.6.6 Finančna merila za termično obdelavo gorljivih frakcij mešanih
komunalnih odpadkov
V letu 2020 je treba zagotoviti energetsko predelavo za 175.523 t gorljivih frakcij, izločenih iz
mešanih komunalnih odpadkov, katerih kurilna vrednost od 15 do 20 MJ/kg zagotavlja
povprečno vhodno toplotno moč 89 MW za naprave, ki so namenjene njihovi energetski
predelavi (scenarij izvedljivega obsega).
V tabeli 16 so prikazane potrebe za gradnjo naprav za termično obdelavo goriva,
proizvedenega iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov.
Referenčni stroški za gradnjo naprave za energetsko predelavo za 26.000 t/leto gorljive
frakcije mešanih komunalnih odpadkov oziroma za 15 MWt povprečne toplotne moči gorljive
frakcije znašajo 20 mio EUR.
V referenčnih stroških za gradnjo naprav za energetsko predelavo goriva, proizvedenega iz
gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, so upoštevani stroški infrastrukturne ureditve
in gradnje objektov termične obdelave, stroški opreme za pripravo trdnega goriva, stroški
naprave za proizvodnjo toplote (brez naprave za proizvodnjo električne energije) ter stroški
priključitve na obstoječe sisteme daljinskega ogrevanja.

7.7 Organizacijski vidiki ravnanja s komunalnimi odpadki
Ravnanje s komunalnimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja v obliki obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov. Obstoječe storitve občinskih javnih služb na področju zbiranja
opravlja 60 izvajalcev (podatek za izvajanje javne službe v letu 2011).
Z opredelitvijo »medobčinske« narave infrastrukture za mehansko biološko obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov ter z opredelitvijo omrežja kompostarn za ločeno zbrane kuhinjske
odpadke, ki ima z vidika območja zajema kuhinjskih odpadkov prav tako »medobčinsko«
naravo (z vidika ekonomije obsega kompostiranja so optimalne zmogljivosti kompostarn več
kot 10.000 t/leto kuhinjskih odpadkov), se upravičeno pričakuje, da se bo v letu 2020 število
izvajalcev storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov najmanj
prepolovilo in se približalo številu naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov.
K združevanju zmogljivosti izvajanja storitev javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov bo nadalje pripomoglo tudi omejeno število odlagališč za odlaganje obdelanih
mešanih komunalnih odpadkov po letu 2015. Operativni program predvideva, da se bo
odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov izvajalo v letu 2020 na največ 11
odlagališčih, s tem da se bo število odlagališč proti koncu obdobja 2010–2030, predvsem
zaradi ekonomije obsega odlaganja odpadkov, dodatno skrčilo na predvidoma največ pet
odlagališč (odlagališča za odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov pretežno z
območja občin Koroške, Zasavske in Pomurske statistične regije so premajhna, da bi
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dolgoročno vzdržala presojo glede na ekonomska merila poslovanja, ali pa bodo morali
upravljavci teh odlagališč odlagati odpadke z večjega prispevnega območja).
Z operativnim programom je predvideno, da se bo energetska predelava gorljivih frakcij
mešanih komunalnih odpadkov izvajala zlasti v večjih mestih, ki so opremljena z daljinskim
ogrevanjem; tak potencial izkazujejo le Maribor, Celje in Ljubljana.
Pričakovati je tudi, da se bo poleg običajne tehnike sežiganja trdnega goriva, proizvedenega iz
mešanih komunalnih odpadkov, uveljavila tudi termična obdelava gorljivih frakcij mešanih
komunalnih odpadkov v industrijskih pečeh ter z uporabo novejših tehnik uplinjanja gorljivih
frakcij ali njihovega utekočinjanja s postopki uplinjanja, pirolize in katalitične depolimerizacije
(proizvodnja plinastih in tekočih goriv iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov).
Upoštevati je namreč treba, da ima v skladu z Direktivo 2009/28/ES pridobivanje biogoriva iz
mešanih komunalnih odpadkov prednost pred njihovim sežiganjem.
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8 Politike ravnanja s komunalnimi odpadki
8.1 Predpisi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
Zaradi doseganja ciljev tega operativnega programa bo treba s spremembami in dopolnitvami
predpisov normativno poudariti nekatere segmente ravnanja s komunalnim odpadki, in sicer:
− pri uporabi obstoječe in bodoče občinske infrastrukture za ravnanje s komunalnimi
odpadki je treba utrditi razmerja med izvajalci občinskih javnih služb varstva okolja in
občinami, ki imajo to infrastrukturo v lasti ali jo samo uporabljajo, z namenom, da ta
infrastruktura dejansko pridobi naravo »medobčinske« infrastrukture;
− sistemsko urediti finančna jamstva za izvedbo ukrepov varstva okolja, določenih v
okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča, za ves čas med obratovanjem,
zapiranjem in po zaprtju odlagališča;
− zaradi spodbujanja in nadzora zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov je treba
vpeljati bolj zanesljiv in nepristranski način ugotavljanja sestave mešanih komunalnih
odpadkov (sortirne analize) ter pri ukrepih za doseganje ciljev tega operativnega
programa upoštevati za posamezna območja nastajanja komunalnih odpadkov tudi
razlike v sestavi in v količini mešanih komunalnih odpadkov;
− zaradi doseganja ciljev hišnega kompostiranja je treba vzpostaviti učinkovito
ozaveščanje prebivalstva o pomenu izvajanja ukrepa preprečevanja nastajanja
komunalnih odpadkov ter sistem spodbujanja prebivalstva k takemu ravnanju s
kuhinjskimi odpadki (brezplačno razdeljevanje kompostnikov in informacij o
pravilnem ravnanju s kuhinjskimi odpadki);
− zaradi doseganja cilja priprave za ponovno uporabo komunalnih odpadkov vzpostaviti
omrežje centrov za izvajanje te dejavnosti in financiranje te dejavnosti s sredstvi
državnega proračuna, ki so namenjena financiranju socialnega podjetništva;
− redefinirati obračun okoljske dajatve na področju ravnanja s komunalnimi odpadki:
okoljska dajatev za odlaganje odpadkov naj postopoma postane namenski prihodek
državnega proračuna in se usmeri v financiranje ukrepov sanacije starih bremen zaradi
odlaganja odpadkov in bremen zaradi nezakonitega odlaganja ali ravnanja z odpadki,
preuči pa se uvedba občinske okoljske dajatve za zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov, katere plačilo bi spodbujalo prebivalce k zmanjšanju prepuščanja mešanih
komunalnih odpadkov oziroma večjemu prepuščanju ločenih frakcij komunalnih
odpadkov; in
− zaradi zmanjšanja emisije toplogrednih plinov in zmanjšanja tveganja za onesnaževanje
podzemne vode iz obstoječih odlagališč (obratujočih ali že zaprtih) je treba
normativno urediti način odstranitve odlagališča s tehnikami pospešene aerobne
obdelave biorazgradljivih sestavin v telesu odlagališča in tehnikami izločanja
reciklabilnih in gorljivih sestavin iz biološko stabiliziranega telesa odlagališča.
8.2 Predvideni ekonomski instrumenti
Obstoječi ekonomski instrument okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, ki je bil ob uveljavitvi leta 2001 zamišljen kot dodatna finančna spodbuda za
prilagajanje odlagališč predpisanim standardom odlaganja, z zaključkom izgradnje
infrastrukture za odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2015 nima
nobene funkcije ekonomskega instrumenta za doseganje ciljev tega operativnega programa.
Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov se bo postopoma preusmerila iz občinskih
proračunov v državnega in namensko uporabljala za financiranje ukrepov sanacije starih
bremen in bremen zaradi nezakonitega odlaganja ali ravnanja z odpadki
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Komisija okoljsko dajatev predlaga kot pomemben instrument za zmanjšanje količine
odloženih odpadkov in za učinkovitost ukrepa predlaga postopen dvig dajatve na vsaj 40
€/tono odloženih nenevarnih odpadkov.
Proučiti bo tudi treba možnost uvedbe občinske okoljske dajatve za prepuščanje mešanih
komunalnih odpadkov, ki bi dodatno spodbujala prebivalce k ločenemu zbiranju frakcij
komunalnih odpadkov. Uvedba take dajatve bi lahko pomenila izvoren prihodek občinskih
proračunov, namenjen urejanju infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov (ureditev
zbiralnic in zbirnih centrov).
Skupna predračunska vrednost potrebnih investicij po referenčnih cenah za izvajanje
Operativnega programa iz tabel 20 in 21 znaša okoli 491 mio EUR. Za subvencioniranje
investicij v infrastrukturo za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov ima Slovenija po
noveliranem Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013 na razpolago 155 mio EUR iz evropskih kohezijskih sredstev, predvidoma iz
obdobja 2014–2020 pa še 100 mio EUR kohezijskih sredstev. Ostala sredstva bodo
zagotovljena iz državnega in občinskih proračunov. Če bo izkazan interes za vlaganje
zasebnega kapitala, bo ta način sofinanciranja voden skladno s predpisi, ki urejajo javnozasebno partnerstvo, javna naročila, javne finance in državne javne službe.
Skupna predračunska vrednost potrebnih sredstev za investicije v objekte za energetsko
obdelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov iz tabele 21 je ocenjena na okoli 200
mio EUR. Sredstva za izgradnjo objekta bodo zagotovljena iz evropskega kohezijskega sklada
iz virov finančne perspektive 2014–2020, državnega proračuna, sredstev občinskih proračunov
in sredstev kreditov evropskih investicijskih bank. Če pa bo izkazan interes za vlaganje
zasebnega kapitala, bo ta način sofinanciranja voden skladno s predpisi, ki urejajo javna
naročila, javne finance in državne javne službe.
Pregled virov financiranja za investicije v infrastrukturo ravnanja s komunalnimi odpadki je
prikazan v tabeli 20.
Tabela 20: Viri financiranja za investicije v infrastrukturo ravnanja s komunalnimi odpadki 2007–2015 (v
EUR).
2007–2012

2013–2015

Skupaj

Celotna vrednost investicij

48.000.000

243.000.000

291.000.000

Kohezijska sredstva

30.000.000

125.000.000

155.000.000

Državni proračun

6.000.000

30.000.000

36.000.000

Občinski proračuni

12.000.000

88.000.000

100.000.000

V tem operativnem programu je predvideno, da bodo v obdobju 2011–2015 zgrajeni vsi
potrebni objekti za obdelavo odpadkov: zbirni centri, objekti za mehansko biološko obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov, kompostarne in odlagališča, dodaten objekt za termično
obdelavo komunalnih odpadkov pa prične obratovati v letu 2016.
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Tabela 21: Prikaz investicijskih vlaganj v infrastrukturo ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju 2016–
2020 (v EUR)
2016–2020

2016

2017

2018

2019

2020

Celotna vrednost investicij

200.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kohezijska sredstva

100.000.000

5.000.000

10.000.000

40.000.000

40.000.000

5.000.000

Državni proračun

50.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

10.000.000

5.000.000

Občinski proračuni

50.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

10.000.000

5.000.000

V obdobju 2016–2020 bodo potekala predvsem dela na objektu za termično obdelavo
gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov (2016–2017).
8.3 Ozaveščanje javnosti
Za doseganje ciljev tega operativnega programa imajo kampanje za ozaveščanje in obveščanje
širše javnosti poseben pomen.
Vsebina kampanj za ozaveščanje in obveščanje javnosti o pomenu okoljskih in ekonomskih
koristi zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov bo izdelana v obliki priporočil,
obveznost izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obveznost družb, ki
pridobijo dovoljenje za prevzemanje komunalnih odpadkov v okviru shem razširjene
odgovornosti proizvajalcev, pa bo predpisana tako glede pogostosti izvajanja kot glede obsega
izvajanja kampanj.
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9 Pregled ukrepov za doseganje ciljev operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki
Št.

Ime ukrepa/politike

Vrsta ukrepa/pristojnost

1.

Vzpostavitev, nadgradnja in povezava evidenc, povezanih s poročanjem IJS, in
sistemov razširjene odgovornosti proizvajalcev.

Nadgradnja baze za
poročanje/MKO-ARSO

Pridobitev podatkov za
spremljanje doseganja
okoljskih ciljev in
poročanje Komisiji

MKO-ARSO

Stalno

2.

Razširjena odgovornost proizvajalcev embaliranega blaga in embalaže: sprememba
predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, glede določb o doseganju ciljev
Direktive 1994/62/ES.

Sprememba predpisa, ki
ureja ravnanje z embalažo
in odpadno embalažo

Doseganje ciljev
recikliranja komunalnih
odpadkov v skladu z
Direktivo 2008/98/ES

Embalerji, pridobitelji
blaga, proizvajalci
embalaže, pridobitelji
embalaže iz 11. člena
Uredbe o ravnanju z
embalažo in odpadno
embalažo

Izdaja predpisa
2013

Ureditev okoljskih dajatev na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (postopna
usmeritev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz
občinskih proračunov v državnega in preučitev uvedbe okoljske dajatve za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov): na podlagi četrtega odstavka 112. člena Zakona o varstvu
okolja vlada predpiše osnovo za obračun okoljske dajatve in zavezance za posamezno
okoljsko dajatev, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Predpis o okoljskih
dajatvah na področju
ravnanja z odpadki.

Finančno spodbujanje
zbiranja ločenih frakcij
komunalnih odpadkov in
zagotavljanje proračunskih
sredstev za sanacijo starih
bremen

Izvajalci javne službe
zbiranja in odlaganja
komunalnih odpadkov

Izdaja predpisa
2013

Pospešena priprava prostorskih načrtov za infrastrukturo državnega pomena – naprave
za energetsko predelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov: v skladu s
predpisi o prostorskem načrtovanju bo ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z
občinami začelo pripravljati državne prostorske načrte za umestitev v prostor naprav za
energetsko predelavo gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov.

Prostorsko načrtovanje –
DPN/MKO

Pravočasna umestitev
naprav za energetsko
predelavo odpadkov
državnega pomena v
prostor.

MKO, investitorji

3.

4.

Pričakovani rezultati

Ciljna skupina ali
dejavnost

Datum
začetka in
konca ukrepa

Izvajanje
ukrepa 2014–
2020

Izvajanje
ukrepa 2013–
2020
Izvajanje
ukrepa 2013–
2015

