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Odpadki 

Kataloški zapisi spremljanja izvajanja ukrepov 

Ime instrumenta Strateške podlage Vrsta instrumenta Odgovornost Priporočila 

Spodbujanje zmanjšanja emisij TGP s 
predpisi na področju ravnanja z 
odpadki 

NEPN  

predpisi, informacijski MOP / PRzO  

PPO 

Zmanjšanje količine nastalih 
odpadkov in spodbujanje ponovne 
uporabe ter recikliranja 

NEPN  informiranje / 
promocija / 
ozaveščanje, 
predpisi, cenovna 
politika 

MOP / PPO  

PRzO 

Izgradnja manjkajoče infrastrukture 
(financiranje) 

NEPN  

ekonomski občine, MOP / OP-OV1  

PRzO 

Spremembe okoljske dajatve na 
področju odlaganja odpadkov 

NEPN  politika okoljskih 
dajatev 

MOP / 
PRzO  

Izboljšanje sistema zbiranja odpadne 
embalaže 

NEPN  predpisi, politika 
okoljskih dajatev 

MOP / 
PRzO  

Uveljavitev plačevanja za odvoz 
odpadkov skladno s količino oddanih 
odpadkov 

NEPN  
cenovna politika MOP, občine / 

PRzO  

Zagotovitev pogojev za uporabo 
komposta in digestata iz obdelave 
odpadkov 

NEPN  

predpisi MKGP, MOP / 
PRzO  

Zajem in uporaba odlagališčnega 
plina 

NEPN  predpisi MOP / 

Pilotni projekti za ozaveščanje na 
področju odpadkov 

NEPN  
informiranje / 
promocija / 
ozaveščanje 

MOP / PPO  

PRzO  

Izvedbeni vidiki energetske izrabe 
odpadkov skladno s Programom 
ravnanja z odpadki in Programom 
preprečevanja odpadkov (prenova 
programov) 

NEPN  

strateška usmeritev 
MOP, MGRT, 
MzI, MIZŠ 

/ PPO 

PRzO 

 

  

 
1 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
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SPODBUJANJE ZMANJŠANJA EMISIJ TGP S PREDPISI NA PODROČJU RAVNANJA Z 

ODPADKI 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 
NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 32 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA predpisi, informacijski 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☐ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: povečanje deleža ločeno 

zbranih in recikliranih odpadkov  ☒ 

KRATEK OPIS Zakonodajni okvir za povečanje deleža ločeno zbranih frakcij, 

ustrezno ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami ter predelavo 

biološko razgradljivih odpadkov. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA Direktiva 2008/98/ES o odpadkih 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program ravnanja z odpadki (PRzO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA V letu 2021 je Vlada sprejela spremembo Uredbe o odlagališčih 

odpadkov, ki določa zahteve za postopno zmanjšanje odlaganja 

komunalnih odpadkov na odlagališčih (prenos Direktive (EU) 

2018/850 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju 

odpadkov na odlagališčih vključno z novim ciljem, da se količina 

na odlagališčih odloženih komunalnih odpadkov do leta 2035 

zmanjša na 10 odstotkov skupne količine (po masi) nastalih 

komunalnih odpadkov ali manj) ter tudi zahteve, ki jih morajo 

izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo. 

Vlada je sprejela tudi Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Z 

uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane 

embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila 

stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Uredba o embalaži in 

odpadni embalaži bo omogočila učinkovitejše izvajanje sistema 

ravnanja z odpadno embalažo. 

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o odvajanju in 

čiščenju komunalne odpadne vode. S spremembo uredbo se 

podaljšuje prehodno obdobje za oskrbovalne standarde in za 

 
2 Zaporedna številka ukrepa v preglednici 
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prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 

populacijskih enot (PE), kjer se odpadna voda še ne odvaja v 

javno kanalizacijo in za obstoječe objekte na območjih, kjer ni 

predpisano opremljanje z javno kanalizacijo. Prehodni  roki, ki bi 

se iztekli 31. 12. 2021 se podaljšajo do 31. 12. 2025, prehodni roki 

z datumom 31. 12. 2023 pa se podaljšajo do 31. 12. 2027. 

Sredstva za opremljanje »malih« aglomeracij bodo na voljo tudi 

po letu 2021. 

V letu 2021 je bil objavljen osnutek programa ravnanja z odpadki 

in programa preprečevanja odpadkov RS. Javna obravnava je bila 

zaključena. 

DOSEŽENI UČINKI Ni ocene učinkov. 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO IZVAJANJE V letu 2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki 

predstavlja sistemski zakon na področju varstva okolja, ki je nujno 

potreben tako zaradi neurejenih razmer na področju odpadkov, 

kot tudi zaradi prenosa direktiv Evropske unije v slovensko 

zakonodajo. Predlagani zakon daje pravno podlago, s pomočjo 

katere bo Slovenija lažje dosegla ambiciozne okoljske cilje. Z 

novim zakonom o varstvu okolja se uvaja tudi učinkovit, pregleden 

in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki.  

Do konca leta 2022 bo pripravljena nova Uredba o odpadkih, s 

katero bo v slovenski pravni red v celoti prenesena Direktiva (EU) 

2018/851 (delni prenos z ZVO-2), vključno z ukrepi, potrebnimi za 

dosego novih okoljskih ciljev glede priprave za ponovno uporabo 

ter recikliranje odpadkov iz te direktive. 

S sklepom Vlade št. 35401-2/2022/5 je bil 28. 4. 2022 sprejet nov 

»Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov 

Republike Slovenije (2022)«, ki je nadomestil Program ravnanja z 

odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije 

iz leta 2016. 

PREDVIDENI UČINKI Ni ocene učinkov. 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MOP, spletna stran in komunikacija po spletni pošti 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

10. maj 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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ZMANJŠANJE KOLIČINE NASTALIH ODPADKOV TER SPODBUJANJE PONOVNE 

UPORABE IN RECIKLIRANJA 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 

NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 12 

PPO 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS  ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA informiranje / promocija / ozaveščanje, predpisi, cenovna politika 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☐ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: zmanjšanje količine nastalih odpadkov ☒ 

KRATEK OPIS S sklepom Vlade št. 35401-2/2022/5 je bil 28. 4. 2022 sprejet nov 

»Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov 

Republike Slovenije (2022)«, ki je nadomestil Program ravnanja z 

odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije iz 

leta 2016. 

Namen Programa preprečevanja odpadkov je sprejetje učinkovitih 

ukrepov, ki bodo zmanjšali nastajanje odpadkov, s tem pa tudi 

porabo naravnih virov in onesnaževanje okolja. Splošni cilji 

Programa preprečevanja odpadkov je zmanjšanje nastajanje 

odpadkov in s tem porabe naravnih virov ter onesnaževanja okolja, 

podcilji Programa preprečevanja odpadkov pa so: 

• preprečevanje nastajanja odpadkov v gospodinjstvih, posebej 

za plastične vrečke, 

• preprečevanje odpadkov v zvezi z odpadno hrano,  

• ponovna uporaba – ukrepi za preprečevanje OEEO,  

• preprečevanje nekaterih odpadkov iz plastike iz proizvodov za 

enkratno uporabo in preprečevanje smetenja, 

• preprečevanje kosovnih odpadkov,  

• preprečevanje tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil in  

• preprečevanje odpadkov v javnem sektorju. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu 

Republike Slovenije (NEPN) sta načrtovana nadaljevanje izvajanja 

instrumenta in njegova nadgradnja. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA Direktiva 2008/98/ES o odpadkih 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program preprečevanja odpadkov (PPO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 
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POTEK IZVAJANJA V letu 2021 je začela veljati prepoved prodaje plastičnih izdelkov za enkratno 

uporabo, ki izhaja iz Direktive 2019/904/EU o zmanjšanju vpliva nekaterih 

plastičnih izdelkov na okolje. V avgustu je bila sprejeta Uredba o prepovedi 

dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki 

Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov, ki direktivo delno 

prenaša v slovensko zakonodajo. 

V letu 2021 so se nadaljevale aktivnosti v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE s področja odpadne hrane. Prvič je bila izvedena sortirna 

analiza bioloških odpadkov s poudarkom na določanju količine odpadne hrane. 

S tem so bili v Sloveniji prvič pridobljeni natančnejši podatki o količinah 

odpadne hrane. Razvita je bila metodologija za izvedbo sortirnih analiz, ki bo v 

obliki različnih delavnic in izobraževanj skupaj z ukrepi za preprečevanje in 

zmanjševanje količin odpadne hrane predstavljena različnim deležnikom. 

Pripravljena so bila navodila za obveščanje in ozaveščanje gospodinjstev glede 

zmanjšanja in preprečevanja odpadne hrane ter tudi nastavljen koncept in 

program za izobraževanje ostalih deležnikov.  

DOSEŽENI UČINKI Prenehala se bo uporaba nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, 

kar bo imelo velik vpliv zlasti na onesnaženje okolja s plastiko. 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

V letih 2022 in 2023 se bo nadaljevala uveljavitev prepovedi dajanja nekaterih 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v RS. V nacionalni pravni red 

bo prenesena celotna Direktiva 2019/904, ki bo na področju preprečevanja 

plastičnih odpadkov in smetenja z njimi določila nove ukrepe.  

V letih 2022 in 2023 je predvideno nadaljevanje aktivnosti v okviru projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE, ki traja do 31. 12. 2026. Aktivnosti obravnavajo 

problematiko področja odpadne hrane. Namen projekta je ozaveščati različne 

deležnike slovenske javnosti o pomenu in učinkih zmanjševanja in 

preprečevanja nastajanja odpadne hrane. V letne ozaveščevalne kampanje bo 

vključena večina deležnikov prehranske verige (s področja primarne predelave, 

predelave in proizvodnje, prodaje na drobno in distribucije, restavracij in 

gostinskih storitev in gospodinjstev). S projektom se bodo izboljšali znanje in 

kompetence deležnikov prehranske verige. 

V letu 2022 je Vlada v načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila projekt 

»LIFE IP RESTART - Spodbujanje recikliranja odpadkov«, ki traja do 

31.12.2030 za izvajanje Programa ravnanja z odpadki in programa 

preprečevanja odpadkov. Projekt ima 3 specifične cilje, ki so podprti z več 

tehničnimi cilji za dosego glavnega namena projekta: 

1. zagotoviti mehanizem ocenjevanja nacionalnega Programa ravnanja z 

odpadki in programa preprečevanja odpadkov ter njegovega izvajanja in 

izboljševanja s pomočjo digitalne, tehnične in družbene odličnosti, 

2. predstaviti 6 krožnih rešitev za najbolj problematične in obsežne skupine 

odpadkov, ki jih obravnava nacionalni program, 

3. zagotoviti čim širši sprejem najboljših razpoložljivih rešitev in doseči 

skladno in celostno izvajanje ciljev, določenih v Programu ravnanja z 

odpadki in programu preprečevanja odpadkov, urediti zakonodajo in 

pristop, ki bo podpiral kakovostno izvajanje nacionalnega programa in bo 

spodbujal medsektorsko sodelovanje. 

Aktivnosti v programu bodo zagotovile: zanesljivejše statistične podatke, 

povečale nadzor nad nelegalnim odmetavanjem odpadkov, odpravile pravne 

pomanjkljivosti, izboljšale administrativne postopke, zagotovile kriterije za 

prenehanje statusa odpadka, izboljšale sanacije rudarskih prostorov, uravnale 

prispevke pri ravnanju z odpadki, izboljšale popis stanja azbestnih kritin, cevi in 

drugih izdelkov, izboljšale medsektorsko sodelovanje, sodelovanje med 
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deležniki, prispevale k izdelavi smernic za določene BAT zaključke, mobilizirale 

dodatna sredstva EU programov, in drugo. 

PREDVIDENI UČINKI Eden od ciljev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je 30-odstotno zmanjšanje 

količin odpadne hrane v Sloveniji do konca leta 2026. 

Med cilji projekta LIFE IP RESTART so v 9 letih doseči zmanjšanje CO2 emisij 

za 20 % z optimizacijo zbiranja in obdelave odpadkov, 60% zmanjšanja 

gradbenih odpadkov zaradi ponovne uporabe in recikliranja ter 20 % 

zmanjšanje porabe nekovinskih mineralnih virov ob koncu projekta zaradi 

uporabe produktov, ki nastanejo po obdelavi odpadkov.   

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MOP, spletna stran in komunikacija po spletni pošti 

• Spletna stran CARE4CLIMATE 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

10. maj 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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IZGRADNJA MANJKAJOČE INFRASTRUKTURE (FINANCIRANJE) 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 
NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 22  

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS  ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA ekonomski 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE občine, MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 
drugo: zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadnimi vodami 

  ☒ 

KRATEK OPIS S Programom ravnanja z odpadki (2022) Slovenija izkazuje deficit 

zmogljivosti naprav za energijsko predelavo gorljivih ostankov 

obdelave komunalnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje 

(140.000 t/leto oziroma 90 MW). Nove zmogljivosti morajo 

omogočiti postopke sežiganja odpadkov v namenskih objektih z 

visoko stopnjo energijske predelave odpadkov (naprave za 

učinkovito soproizvodnjo toplote in električne energije za daljinsko 

ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v življenjskem ciklu) 

oziroma uporabo naprav za uplinjanje odpadkov, pri čemer se 

lahko nastali plini uporabijo kot surovina (skozi prenovitvene 

procese) ali kot gorivo za naprave za učinkovito soproizvodnjo 

toplote in električne energije za daljinsko ogrevanje in hlajenje z 

nizkimi emisijami v življenjskem ciklu. 

S sredstvi evropskih skladov se je v preteklosti sofinancirala 

izgradnja infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda in 

njihovo obdelavo. Sredstva za ta namen so predvidena tudi v 

prihodnje.  

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu 

Republike Slovenije (NEPN) je načrtovano nadaljevanje izgradnje 

infrastrukture za ravnanje s komunalnimi, industrijskimi in 

nevarnimi odpadki za spodbujanje uporabe recikliranih materialov 

kot surovin. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

ugotavlja, da je leta 2019 infrastruktura za odvajanje komunalne 

odpadne vode manj primerna v 105 občinah, infrastruktura za 

čiščenje komunalne odpadne vode pa manj primerna v 95 občinah. 

V teh občinah je infrastrukturo potrebno nadgraditi. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA / 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE / 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 
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Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov 

Republike Slovenije (2022) 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA V prihodnjih letih niso predvidene dodatne investicije v infrastrukturo za 

ravnanje z odpadki (MBO, odlagališča odpadkov), saj obstoječa infrastruktura 

zadošča za pokrivanje potreb vsaj do leta 2030, razen izgradnje dodatnih 

zmogljivosti za termično obdelavo. V programu OP EKP ni projektov s področja 

ravnanja z odpadki. Vse je bilo zaključeno v letih 2016 in 2017. Vsi MBO so 

obratovali že celo leto 2017.  

V letu 2021 sta bili podpisani dve pogodbi o sofinanciranju gradnje kanalizacije 

s sredstvi Kohezijskega sklada za investiciji v višini 5,5 mio EUR, ter ena 

pogodba za sofinanciranje projekta iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 

razvoj za investicijo v višini 5,6 mio EUR. 

Načrt za okrevanje in odpornost v sklopu H. Projekti odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode vzpostavlja mehanizem financiranja, ki bo občinam 

pomagal pri uresničevanju naložb v okoljsko infrastrukturo skladno z 

Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Z 

javnimi razpisi, ki bodo razpisani v okviru programa se bo sofinanciralo 

investicije v izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov komunalnih odpadnih 

vod za aglomeracije manjše od 2000 populacijskih enot ter novih energetsko in 

hidravlično učinkovitih sistemov za oskrbo s pitno vodo za manj kot 10.000 

prebivalcev. Investicije bodo izvajale občine in se bodo morale zaključiti 

najkasneje do 30. junija 2026 

DOSEŽENI UČINKI Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav pripomore k zmanjšanju 

emisij v vode ter tudi v zrak, saj zmanjšanje števila greznic pozitivno vpliva na 

nižje emisije CH4 iz odpadnih voda. 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

V letu 2022 sta bila objavljena dva razpisa na podlagi programa za okrevanje in 

odpornost in sicer: Javni razpis za dodelitev sredstev: »Investicije v sisteme 

odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 

2.000 PE« (C1 K3 IH) ter javni razpis za dodelitev sredstev: »Investicije v 

vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II). Na 

vsakem razpisu je na voljo 54 mio EUR, rok za prijavo pa je do 23.12.2023. 

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022-

2023 je vključena tudi postavka Predelava odpadnega blata iz komunalnih in 

skupnih čistilnih naprav s 7 mio EUR v dveh letih, pri čemer je večina sredstev 

načrtovanih v letu 2023. 

Po dokumentu Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja 

odpadkov Republike Slovenije (2022) je predvidena izgradnja dodatnih 

zmogljivosti naprav za energijsko predelavo gorljivih ostankov obdelave 

komunalnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje (140.000 t/leto oziroma 

90 MW). 

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 
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• MOP, Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2022-2023  

(http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2022-01-1064-p1.pdf)  

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 

2020 (https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

• SVRK, spletna stran EU skladi 

(https://www.eu-skladi.si/) 

• Načrt za okrevanje in odpornost, Vlada RS, junij 2021 

(https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/01_si-rrp_23-7-2021.pdf) 

• Spletna stran Urada RS za okrevanje in odpornost (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-

programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/) 

• MOP, Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS (2022) 

DATUM PRIPRAVE 

10. maj 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.eu-skladi.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/01_si-rrp_23-7-2021.pdf
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/
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SPREMEMBE OKOLJSKE DAJATVE NA PODROČJU ODLAGANJA ODPADKOV 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 

NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 42 

PRzO: 14 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS  ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA politika okoljskih dajatev 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☐ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: zmanjšanje količine odloženih odpadkov ☒ 

KRATEK OPIS Ureditev okoljskih dajatev s ciljem uveljavitve hierarhije ravnanja z 

odpadki, kjer je odlaganje na zadnjem mestu - dvig okoljske 

dajatve za odlaganje odpadkov, kar bo vplivalo na manjše količine 

odloženih odpadkov, saj je obstoječa okoljska dajatev prenizka, da 

bi spodbujala druge načine ravnanja z odpadki. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

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

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program ravnanja z odpadki (PRzO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA Ukrep se leta 2021 ni izvajal.  

DOSEŽENI UČINKI / 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Izvajanje instrumenta je predvideno po sprejemu novega Zakona o varstvu 

okolja (ZVO-2), ki je bil sprejet leta 2022 (Ur. l. št. 44/22).  

ZVO-2 v drugem odstavku 320. člena določa, da se s 1.1.2022  glede okoljske 

dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 

odpadkov, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske 

gospodarske javne službe varstva okolja, preneha uporabljati tretji odstavek 7. 

člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 

14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 

kar pomeni, da občine, na področju katerih leži telo komunalnega odlagališča, 

ne bodo več prejemnice zbrane okoljske dajatve to naj bi RS namenila za 

sanacijo onesnaženih območij (ta dajatev ni bila stimulativna več kot so odložili 

odpadkov na odlagališču, več je občina prejela v svoj proračun). 
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V postopku javne obravnave je Zakon o gospodarskih javnih službah varstva 

okolja, ki vsebuje dopolnjena določila o metodologiji oblikovanja cen. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike 

Slovenije (NEPN) sta načrtovana nadaljevanje izvajanja instrumenta in njegova 

nadgradnja v skladu z veljavnim Programom ravnanja z odpadki in Programom 

preprečevanja odpadkov. Predvideno je povečanje okoljske dajatve za 

zmanjšanje količine odloženih odpadkov s ciljem spodbujanja drugih načinov 

ravnanja z odpadki. 

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MOP, spletna stran in komunikacija po spletni pošti 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

10. maj 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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IZBOLJŠANJE SISTEMA ZBIRANJA ODPADNE EMBALAŽE 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 

NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 52 

PRzO: 9a 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS  ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA predpisi, politika okoljskih dajatev 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☐ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: zmanjšanje količine odloženih odpadkov, povečanje deleža 

ločeno zbranih in recikliranih odpadkov ☒ 

KRATEK OPIS Opredeliti je potrebno (I) obseg, pogostost in vrste dejavnosti 

skupnih sistemov za ravnanje z odpadno embalažo za obveščanje 

in ozaveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov, o namenu in 

ciljih zbiranja odpadne embalaže, pravilnem ravnanju z njo, 

možnostih njenega brezplačnega oddajanja, recikliranja in 

predelave, (II) enotni način poročanja o izvedenih akcijah in (III) 

obveznost poročanja o stroških ravnanja z odpadno embalažo ter 

vzpostaviti sistem, ki bo zagotavljal ustrezno ravnanje z zbrano 

odpadno embalažo.. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

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

spremembe 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program ravnanja z odpadki (PRzO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA V letu 2021 je bila sprejeta Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki bo 

prispevala k bolj učinkovitemu izvajanju sistema ravnanja z odpadno embalažo. 

Z uredbo se na novo ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost za embalažo 

(PRO). Na novo je določeno kdo je proizvajalec, ki daje embalažo na trg v RS 

in ima obveznost PRO, ter kdaj se šteje, da je embalaža dana na trg v Slovenji. 

V okviru izpolnjevanja obveznosti PRO so proizvajalcem v skladu z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) (Uradni ist RS, 

št. 158/20) naložene organizacijske in finančne obveznosti ravnanja z vso 

odpadno embalažo, ki nastane na ozemlju Slovenije. Za proizvajalce se ukinja 

količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji, uvaja se možnost 

pavšalnega plačila za proizvajalce z manj kot 1000 kg embalaže, dane letno na 

trg v Sloveniji. 
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DOSEŽENI UČINKI / 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

V letu 2022 je parlament potrdil leta 2021 sprejet Zakon o varstvu okolja (ZVO-

2), ki postavlja nove temelje sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti 

(PRO), v katerem je zajeta tudi odpadna embalaža. ZVO-2 za vsak masni tok 

določa eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala 

najugodnejše ponudnike za predelavo odpadkov, ki so nastali kot posledica 

dajanja proizvodov na trg. V letih 2022 in 2023 se bo izvajala vzpostavitev 

novega sistema PRO. 

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MOP, spletna stran 

• Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (http://vrs-

3.vlada.si/MANDAT20/vladnagradiva.nsf/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/ 

1a36dba66ae390c9c 1258783002c83a4/$FILE/VG-1%20ZVO-2.docx) 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

21. april 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf


PODNEBNO OGLEDALO 2022 – VEČSEKTORSKI UKREPI 
 

UVELJAVITEV PLAČEVANJA ZA ODVOZ ODPADKOV SKLADNO S KOLIČINO 

ODDANIH ODPADKOV 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 

NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 62 

PRzO: 5 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS  ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA cenovna politika 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP, občine 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☐ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: zmanjšanje količine nastalih 

 odpadkov in odloženih odpadkov  ☒ 

KRATEK OPIS Dopolnitev uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z 

namenom spodbujanja zmanjšanja količin nastalih odpadkov. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

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

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ((Uradni list RS, 

št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) 

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 

komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – 

ZVO-2) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program ravnanja z odpadki (PRzO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA V letu 2021 ni bilo sprememb pri izvajanju ukrepa. 

DOSEŽENI UČINKI / 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Nadgradnja ukrepa je vezana na spremembo ZVO-2. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike 

Slovenije (NEPN) je predvideno nadaljevanje izvajanja instrumenta z 

dopolnitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z namenom spodbujanja 

zmanjšanja količin nastalih odpadkov. 
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Trenutno veljavna metodologija že omogoča tudi plačilo storitev javne službe 

zbiranja komunalnih odpadkov (za ločeno zbrane biološko razgradljive 

kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter mešane komunalne odpadke) po 

sistemu »PAYT – pay as you throw«; v prevodu: »plačaj, kolikor odvržeš«, saj 

predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja že omogoča obračun stroškov javne 

službe na podlagi tehtanja količine prepuščenih odpadkov pri uporabniku. V 

skladu s sprejetim Programom ravnanja z odpadki in programom preprečevanja 

odpadkov Republike Slovenije (2022) MOP načrtuje spremembo tega predpisa, 

in sicer na način, da je to načelo mogoče uveljaviti samo v delu cene, ki 

predstavlja stroške izvajanja storitev javne službe, upoštevati pa je treba obstoj 

stroškov ravnanja s temi odpadki, ki nastanejo neodvisno od števila praznjenj 

zabojnikov oziroma količine odpadkov, ki jo je uporabnik oddal izvajalcu, torej 

stroške javne infrastrukture. 

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MOP 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

10. maj 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA UPORABO KOMPOSTA IN DIGESTATA IZ OBDELAVE 

ODPADKOV 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 

NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 72 

PRzO: 17, 18, 19 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS  ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA predpisi 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MKGP, MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo:   ☐ 

KRATEK OPIS Uskladitev predpisanih mejnih vrednosti za kompost, ki je 

namenjen uporabi v kmetijstvu z ostalimi državami EU, 

vzpostavitev dodatnih meril za okolju prijazno uporabo digestata, 

kot gnojila na kmetijskih zemljiščih ter ureditev evidenc in nadzora 

nad dajanjem na trg komposta iz drugih DČ. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, Uredba ES (1096/2009) o 

določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in 

pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, Uredba 

(EU) 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) 1069/2009 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Uredba o predelavi biološko 

razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni 

list RS, št. 99/13, 56/18 in 44/22 – ZVO-2) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program ravnanja z odpadki (PRzO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA Predvidene aktivnost so bile izvedene v predhodnih letih. V letu 2021 ni bilo 

dodatnih aktivnosti. 

DOSEŽENI UČINKI / 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Niso predvidene dodatne aktivnosti. 

Za obdobje 2021–2030 je v Celovitem nacionalnem energetskem in 

podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN) načrtovano nadaljevanje 

izvajanja instrumenta z nadzorom nad izvajanjem Uredbe o predelavi biološko 

razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, odpiranjem trga za 

digestat in kompost v EU idr. 
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V RS je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 

(Uradni list RS, št. 123/21) s katerim se v slovenski pravni red prenaša Uredba 

(EU) 2019/1009 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za 

gnojenje EU na trgu in s tem pogoji za omogočanje dostopnosti gnojil na 

notranjem trgu (tudi za uporabo komposta in digestata z oznako CE). 

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MOP 

• Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022) 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

10. maj 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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ZAJEM IN UPORABA ODLAGALIŠČNEGA PLINA 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 
NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 82 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS  ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA predpisi 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP, MzI 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo:   ☐ 

KRATEK OPIS Zajem odlagališčnega plina so morala vsa odlagališča, na katerih 

so se odlagali biološko razgradljivi odpadki, urediti do konca leta 

2005. Zajeti odlagališčni plin se sežge na bakli ali pa v plinskih 

motorjih. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

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

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 

36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program ravnanja z odpadki (PRzO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA Ukrep je bil izveden. Odlagališčni plin se zajema na vseh odlagališčih, ki so 

delovala od leta 2006 naprej in na katerih se odlagajo biološko razgradljivi 

odpadki. 

DOSEŽENI UČINKI / 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Ni predvidenih dodatnih aktivnosti. 

Za obdobje 2021–2030 je v Celovitem nacionalnem energetskem in 

podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN) načrtovano nadaljevanje 

izvajanja instrumenta s spodbudami za čiščenje in injiciranje plina v plinsko 

omrežje. 

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 
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• MOP 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

19. april 2022 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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PROJEKTI ZA OZAVEŠČANJE NA PODROČJU ODPADKOV 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA 

NEPN: 3.1 Razsežnost razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi 

TGP / Odpadki / Preglednica 19 / 92 

PRzO 

PPO 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT CH4 

VRSTA INSTRUMENTA informiranje / promocija / ozaveščanje 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: zmanjšanje količine nastalih in odloženih odpadkov ter 

povečanje ločeno zbranih in recikliranih odpadkov ☒ 

KRATEK OPIS Podpora projektom in orodjem za povečanje ozaveščenosti 

različnih ciljnih skupin prebivalcev in spremembe njihovih 

vedenjskih vzorcev v skladu s hierarhijo EU za ravnanje z odpadki. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA / 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov 

Republike Slovenije (2022) (PRzO) in (PPO) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA MOP je leta 2020 sofinanciral projekt Posoškega razvojnega centra iz Tolmina, 

ki je pripravil ozaveščevalno plakatno kampanjo, ki z dvanajstimi kratkimi 

sporočili nagovarja posameznike in skupnosti k bolj odgovornemu ravnanju in 

spremembe vzorcev obnašanja. Za dodatne informacije glej instrument 

Zmanjšanje količine nastalih odpadkov in spodbujanje ponovne uporabe ter 

recikliranja. 

DOSEŽENI UČINKI / 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

V obdobju 2021–2022 se bo nadaljevalo izvajanje projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE, ki je podrobneje opisan pri instrumentu Zmanjšanje količine 

nastalih odpadkov (odpadne hrane)  in spodbujanje ponovne uporabe ter 

recikliranja. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike 

Slovenije (NEPN) sta načrtovana nadaljevanje izvajanja instrumenta in njegova 

nadgradnja. Predvideno je spodbujanje spremembe potrošniških vzorcev 
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(pilotni projekti in orodja za povečanje ozaveščenosti glede ponovne uporabe, 

souporaba, zmanjšanja količine odpadne hrane idr.). 

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MOP 

• Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022) 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020 

(https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

21. aprila 2022 
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IZVEDBENI VIDIKI ENERGETSKE IZRABE ODPADKOV SKLADNO S PROGRAMOM 

RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMOM PREPREČEVANJA ODPADKOV (PRENOVA 

PROGRAMOV) 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA 
NEPN: 3.1 Razogljičenje / 3.1.1 Emisije in odvzemi TGP / Odpadki 

/ Preglednica 20 / 1 

UČINEK V SEKTORJU odpadki 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT ogljikov dioksid (CO2) 

VRSTA INSTRUMENTA strateška usmeritev 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP, MGRT, MzI, MIZŠ 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: Zagotavljanje samooskrbe pri ravnanju z odpadki ☒ 

KRATEK OPIS NEPN (2020) pri tem ukrepu navaja naslednje aktivnosti:  

• izdelava podrobnejše energetske bilance odpadkov v Sloveniji 

in njihovega energetskega potenciala [2020] 

• podpora in izvedba vsaj dveh pilotnih projektov predelave 

odpadkov v sintetična goriva [2020] 

• izdelava vizije razvoja in uporabe novih tehnologij za 

proizvodnjo sintetičnih recikliranih ogljičnih goriv (proizvodnja 

sintetičnih goriv, vodika in sintetičnega plina iz odpadkov idr.) 

[2022] 

• sprejeti izvedbene odločitve glede srednjeročne energetske 

izrabe odpadkov v Sloveniji:  

- predelava in proizvodnja sintetičnih goriv,  

- termična obdelava (industrija, sistemi daljinskega 

ogrevanja idr.) [2022] 

• na podlagi rezultatov pilotnih projektov in sprejetih izvedbenih 

odločitev, se v naslednji posodobitvi NEPN določijo indikativni 

sektorski cilji za proizvodnjo sintetičnih goriv (v prometu, oskrbi 

z zemeljskim plinom idr.) [2024] 

• pregled klasifikacije odpadkov lesno predelovalne industrije in 

odpadnih produktov odreza z namenom uporabe kot energetski 

material in izkoriščanja teh materialov v Sloveniji [2020] 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA / 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2021 

POTEK IZVAJANJA V letu 2021 so potekale aktivnosti na področju termične obdelave odpadkov. 

Jeseni 2021 je bil v javno obravnavo dan osnutek Uredbe o opravljanju 

obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki 

določa frakcije odpadkov, ki jih je potrebno obvezno sežigati ter da se bodo 
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koncesije podeljevale za 30 let. Izvajajo se aktivnosti za identifikacijo lokacij: 

lokacije je ponudilo pet občin, analiza pa je pokazala, da sta najprimernejši 

Ljubljana in Maribor.   

DOSEŽENI UČINKI Emisije TGP se zmanjšajo, če odpadki nadomeščajo fosilna goriva.- 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2022–2023 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Predviden je sprejem uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne 

službe sežiganja komunalnih odpadkov ter nato objava razpisa za podelitev 

koncesij.  

PREDVIDENI UČINKI / 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

? 

VIRI PODATKOV 

• Skupnost občin Slovenije, Osnutek uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne 

službe sežiganja komunalnih odpadkov (https://skupnostobcin.si/2021/11/osnutek-uredbe-o-

opravljanju-obvezne-drzavne-gospodarske-javne-sluzbe-seziganja-komunalnih-odpadkov/)  

• Delo, v razpravi o sežigalnicah prebivalcev nihče nič ne vpraša 

(https://www.delo.si/novice/slovenija/ljudi-res-ni-nihce-nic-vprasal-o-sezigalnicah/) 

• EOL, Interes za termično obdelavo odpadkov v štirih občinah 

(https://www.zelenaslovenija.si/n7113/interes-za-termicno-obdelavo-odpadkov-v-stirih-obcinah) 

• EOL 164/165. Pogoje za energijsko izrabo odpadkov izpolnjujeta Ljubljana in Maribor 

(https://www.zelenaslovenija.si/EOL/Clanek/3428/embalaza-okolje-logistika-st-164-165/pogoje-za-

energijsko-izrabo-odpadkov-izpolnjujeta-ljubljana-in-maribor-eol-164-165)  

DATUM PRIPRAVE 

22. april 2022 

 
 


