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73. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 3. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 73. redni seji med drugim sprejela Uredbo o 
sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, podala odgovor na pobudo in 
vprašanje državnega svetnika glede neodplačne ustanovitve služnosti na nepremičninah v lasti 
RS ter se seznanila s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013. 
 
Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 
 
Iz poročila izhaja, da je bila država ob koncu leta 2015 uspešna pri koriščenju sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. V primerjavi z letom 
pred nastopom aktualne vlade so se ne le povečala izplačila za EU projekte iz državnega proračuna, 
temveč je Slovenija konec decembra 2015 vstopila v krog petih najboljših držav članic EU na tem 
področju: iz 19. mesta v sredini leta 2014 smo v mesecu novembru 2015 zasedli 8. mesto, ob koncu 
leta 2015 pa kar 4. mesto. 
 
Slovenija je imela v programskem obdobju 2007–2013 na voljo 4.101.048.636 evrov evropskih sredstev, 
do konca decembra 2015 pa je iz slovenskega proračuna za projekte izplačala 4.312.527.143 evrov (EU 
del), kar predstavlja 105,16 odstotkov razpoložljivih sredstev (odstotek je večji od 100 zaradi t. i. 
dodatnih pravic porabe; za ta ukrep se je vlada odločila leta 2012 s ciljem pospešitve črpanja in 
zmanjšanja možnosti izgube sredstev zaradi morebitne neuspešne izvedbe nekaterih projektov). Na 
drugi strani je bilo iz bruseljske blagajne doslej povrnjen maksimalen odstotek razpoložljivih sredstev - 
95 odstotkov. Upravičenci so namreč morali vsa plačila izvajalcem izvršiti do 31. decembra 2015, zanje 
pa bo lahko Slovenija še do konca junija 2016 zahtevala povrnitev sredstev iz EU proračuna. Kot 
navedeno, je v skladu s pravili EU lahko Komisija za zdaj povrnila do 95 odstotkov pravic porabe, 
preostalih 5 odstotkov pa bo Slovenija prejela, ko bo iz Bruslja prejela potrjena končna poročila o 
izvajanju Operativnih programov obdobja 2007–2013, kar pričakujemo predvidoma konec leta 2017. 
 
S temi sredstvi je bilo v zadnjih devetih letih v Sloveniji sofinanciranih več kot 5000 projektov, ki so med 
drugim prispevali k zmanjšanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu 
konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih virov in 
kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala in posledično k boljšim pogojem 
za življenje državljank in državljanov: 
 

 ustvarjenih je bilo več kot 45.000 delovnih mest,  

 v investiranje v vse oblike znanja pa vključenih več kot 610.000 oseb, 

 z neposrednimi subvencijami je bilo podprtih več kot 3.000 majhnih in srednjih podjetij, ki so 
rezultirala v 1.400 inovacijah in patentih ter spodbudila za 1,75 milijarde evrov zasebnih vlaganj, 

 zagotovljenih več kot 75.000 m2 nove raziskovalne oz. izobraževalne infrastrukture, vključno z 
nakupi raziskovalne opreme, 

 3 prenovljene fakultete s področja naravoslovja in tehnike, 

http://www.svrk.gov.si/si/kako_crpamo_eu_sredstva/
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 povečal se je delež javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja, in sicer s 5 na 41 
odstotkov 

 zgrajenih 10 urgentnih centrov,  

 do širokopasovnega omrežja na t. i. belih lisah je bil omogočen dostop 30.000 gospodinjstvom; 
več kot 14.800 novih širokopasovnih priključkov,  

 izvedenih je bilo več kot 1000 projektov v lokalnih skupnostih, ki so prispevali k skladnejšemu 
razvoju,  

 s pomočjo evropskih sredstev se je število turističnih kapacitet povečalo za več kot 11.800, 
število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne 
infrastrukture pa za 760.000, 

 v aktivnosti v okviru spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, zaposljivosti iskalcev dela in 
neaktivnih, razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, enakosti možnosti in spodbujanja 
socialne vključenosti ter institucionalne in administrativne usposobljenosti je vključenih preko 
750.000 oseb, 

 posodobljenih je bilo 155 km železniških prog, 

 zgrajenih ali posodobljenih je bilo skoraj 90 km cest, skoraj 40 km kolesarskih povezav ter več 
kot 130.000 m2 protihrupnih ograj, 

 zgrajenih je bilo 5 centrov za ravnanje z odpadki, več kot 40 čistilnih naprav in več kot 670 km 
kanalizacijskega in več kot 1.100 km vodovodnega omrežja.  

 na kanalizacijski sistem priključenih 150 tisoč prebivalcev, 400 tisoč prebivalcev pa je dobilo 
boljšo oskrbo in dostop do pitne vode, 

 doseženo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za več kot 150 tisoč ton CO2 in prihranek 
končne energije za več kot 300 GWh. 

 
Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 
 
Uredba v skladu z novo Direktivo 2010/75/EU o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in 
nadzorovanje onesnaževanj za sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov) določa:  

 pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje;  

 mejne vrednosti emisije snovi v zrak in ukrepe za nadzor emisije snovi v zrak; 

 mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in ukrepe za nadzor emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov; 

 pravila ravnanja z odpadki in ostanki; 

 pogoje obratovanja; 

 zahteve za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak in emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode.  

 
Vsebine zahtev za obratovanje sežigalnic in naprav za sosežig  so bile do sedaj določene v treh uredbah. 
Sprejeta uredba tako razveljavlja in nadomešča tri uredbe, s čimer je urejanje obratovanja sežigalnic in naprav 
urejeno preglednejše in bolj enotno. Z novo uredbo se zahteve za obratovanje in izpust emisij iz sežigalnic in 
naprav za sosežig ne spreminjajo. 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

 
Novosti v Uredbi o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov glede na dosedanjo ureditev so: 

 uredba ne velja za naprave za toplotno obdelavo odpadkov z uplinjanjem ali pirolizo, če plini ne 
povzročajo emisij večjih od emisij zaradi sežiga zemeljskega plina; 

 uvaja se agregacijsko pravilo, po katerem se zmogljivosti več ločenih peči v napravi za sosežig 
seštevajo za namen izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči naprave za sosežig, če se 
odpadni plini teh peči izpuščajo skozi skupen odvodnik. Glede na skupno nazivno vhodno toplotno 
moč se določijo mejne vrednosti emisij, pri čemer so običajno pri višjih močeh bolj stroge emisijske 
zahteve; 

 določajo se standardi za vzorčenje in merjenje emisije snovi v zrak. Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za 
njegovo izvajanje), na katerega se nova uredba sklicuje, ne navaja poimensko standardov. Nova 
uredba se sklicuje tudi na Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki 
navaja standarde za vzorčenje in merjenje emisije snovi v vodo, zato njihovo določanje v uredbi ni 
potrebno; 

 za meritev pretoka, pH-vrednosti in temperature odpadne vode se mora namestiti merilna oprema za 
izvajanje trajnih meritev in oprema za zapisovanje in vrednotenje teh podatkov. Preverjanje delovanja 
merilne opremo za trajne meritve je potrebno izvajati vsaj enkrat letno, kalibriranje merilne opreme pa 
najmanj enkrat na tri leta. Izvajanje trajnih meritev emisije snovi v zrak ter preverjanje in kalibriranje te 
merilne opreme je že predmet Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje; 

 v definiciji obstoječe naprave za sosežig se spreminja datum, povezan z dovoljenjem za to napravo. 
Namesto 28. december 2002 se določa 7. januar 2013. Za obstoječe naprave za sosežig so nekatere 
mejne vrednosti višje kot za nove naprave za sosežig. Definicija obstoječe sosežiglnice se ne 
spreminja in ostaja datumsko vezana na 28. december 2002; 

 nižje mejne vrednosti emisij SO2, NOx in skupnega prahu pri uporabi nekaterih vrst goriv v obstoječih 
in novih napravah za sosežig z vhodno toplotno močjo nad 50 MW; 

 predlog uredbe v primerjavi z veljavno uredbo o sežiganju odpadkov ne vsebuje več določb o 
pooblastilu za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, ki jo mora imetnik odpadka zagotoviti pred oddajo v 
sežig ali sosežig, in določb o načinu izdelave ocene. Izhajajoč iz opredelitve, da je ocena nevarnih 
odpadkov del obratovalnega monitoringa, ki ga mora v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, 
zagotavljati povzročitelj obremenitve, je za izdelavo potrebno pooblastilo za izvajanje obratovalnega 
monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Zakon o varstvu okolja pa določa, da se način 
izdelave ocene ter pogoji, potrebni za pridobitev pooblastila, določijo s predpisom ministra, pristojnega 
za okolje. 

 
Odgovor na pobudo in vprašanje državnega svetnika glede neodplačne ustanovitve služnosti na 
nepremičninah v lasti RS 
 
Državni svetnik Janko Požežnik je na Vlado RS dal pobudo, ki se nanaša na predlog za dopolnitev 
zakonodaje glede ustanovitve neodplačne služnosti za namen gradnje in vzdrževanja regijskih in 
medobčinskih javnih poti - kolesarskih poti. Neodplačno ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti 
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Slovenije določata Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZG) in Zakon 
o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO). Občine imajo v tretjem odstavku 16. d člena 
ZSKZG, ki ga je uveljavil ZUUJFO, že podlago za sklenitev brezplačne služnosti na nepremičninah, če 
se služnost uveljavlja za namen gradnje ali vzdrževanja lokalne gospodarske javne infrastrukture. 
Uporaba tretjega odstavka 16. d člena ZSKZG ni pogojena z določitvijo javnega interesa v občinskem 
prostorskem načrtu (OPN), ker se šteje, da je kolesarska pot (2. člen Zakona o cestah) lokalna javna 
infrastruktura. 
 
Kolesarska pot se v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, če ni del 
cestnega sveta, uvršča med enostavne objekte. Za enostavne objekte pa je v 3. a členu Zakona o 
graditvi objektov določeno, da se sicer lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, ne smejo pa se 
postavljati v nasprotju s prostorskim aktom. 

 
*** 


