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266. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 14. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 266. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 
komposta ali digestata in se seznanila z zaključnim poročilom o izvedbi Vladnega strateškega 
razvojnega projekta P2: Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega 
sistema javnega naročanja. Prav tako pa je Vlada RS pooblastila ministra Zdravka Počivalška za 
podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Slovenska Bistrica in 
sprejela sklep, da z občino Krško sklene pogodbo o brezplačnem prenosu nepremičnega 
premoženja države. 
 
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata 
Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov in 
uporabo komposta ali digestata v skladu z Direktivo 2008/98/ES ter dajanjem komposta ali digestata v 
promet.  
  
S to Uredbo se uvajajo manjše vsebinske spremembe in odpravljajo nekatere redakcijske napake. 
Bistveni spremembi uredbe sta v 4. členu, ki določa pogoje za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje 
kompostarne ali bioplinarne in v 25. členu, ki določa uporabo komposta ali digestata 1. kakovstnega 
razreda.  
  
Investitor ali predelovalec biološko razgradljivih odpadkov mora pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju 
kompostarne (katere zmogljivost je manjša od 10.000 ton/leto) ali bioplinarne (katere zmogljivost je 
manjša od 10 ton na dan)v primeru  skladiščenja blata zagotoviti zaprte zalogovnike z avtomatskim 
zapiranjem ter odsesavanje in odvajanje plinov iz zalogovnika prek enote za čiščenje odpadnih plinov. V 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo, je blato preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav 
ali iz drugih čistilnih naprav ter preostalo blato iz obstoječih pretočnih greznic in drugih podobnih naprav 
za čiščenje odpadnih voda.  
  
V 25. členu je dodan novi odstavek, v katerem je določeno, da lahko pri uporabi komposta 1. 
kakovostnega razreda ali digestata 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod, uporabnik zagotovi analizo 
tal v skladu s poglavjem o vzorčenju tal iz Smernic za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene 
na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
  
Zaključno poročilo projekta "Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega 
sistema javnega naročanja" 
 S tem sklepom z delom preneha delovna skupina - Projektni svet Vladnega strateškega razvojnega 
projekta P2: Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega 
naročanja, ki je bil ustanovljen 31. 3. 2016 in spremenjen s Sklepom Vlade RS 26. 10. 2017.  
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P2 je vladni strateški projekt na področju poenostavitve sistema javnih naročil in centralizacije javnega 
naročanja. Projekt je sestavljen iz štirih podprojektov oz. projektnih faz, sprejema predloga novega 
Zakona o javnem naročanju, vzpostavitve skupnega naročanja na področju zdravstva, vzpostavitve 
skupnega javnega naročanja na področju IKT in vzpostavitvi dobre prakse, pri čemer sta bili v projektu 
najbolj intenzivni prvi dve fazi.  
  
Projekt izhaja in sledi 2. točki koalicijskega sporazuma, ki je bil podpisan septembra 2014. Večina 
vsebine pogodbe je bila vključena v projekt, med drugim tudi poenostavitev sistema javnega naročanja, 
odprava sistema najnižje cene, vzpostavitev standardov in vzpostavitev skupnih standardov in 
skupnega javnega naročanja. Rezultati projekta so nova sprejeta zakonodaja in številni drugi ukrepi, 
smernice, uvedba elektronskega poslovanja in različni drugi inovativni pripomočki na področju urejanja 
sistema javnega naročanja. V projekt spada tudi uvedba skupnega naročanja v zdravstvu in povečanje 
števila ter vrednosti skupnega javnega naročanja za več kot 300 odstotkov.  
  
Projekt se je zaključil uspešno, pridobljene izkušnje pa bodo pomembne tako pri nadaljnji pripravi 
zakonodaje in upravljanja s sistemom javnega naročanja kot tudi izvajanju skupnega javnega naročanja.  
 
Vlada RS je na Občino Slovenska Bistrica prenesla nepremičnine za ureditev parkirišča 
Vlada Republike Slovenije je ministra Zdravka Počivalška pooblastila za podpis pogodbe o brezplačnem 
prenosu državnega premoženja na Občino Slovenska Bistrica. Na občino bodo prenesene tri 
nepremičnine v skupni vrednosti 47.900 evrov, in sicer za namen ureditve parkirišča v strogem centru 
občine.  
  
Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino so nepremičnine parc. št. 2499/1 (ID 
6686820), pozidano zemljišče v izmeri 541 m2, parc. št. 2499/3 (ID 6686818), pozidano zemljišče v 
izmeri 1.766 m2, in parc. št. 2499/4 (ID 6686819), pozidano zemljišče v izmeri 684 m2. Vse 
nepremičnine se nahajajo v katastrski občini 753 Slovenska Bistrica in so v upravljanju Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo, torej v lasti Republike Slovenije.  
  
Občina bo skladno z načrtovanim projektom "Ureditev parkiranja v strogem centru Občine Slovenska 
Bistrica" delno preplastila obstoječa parkirišča in pločnike, obnovila prometno signalizacijo, razsvetljavo 
in talne označbe, hortikulturno uredila celotno območje in  izvajala letno ter zimsko redno vzdrževanje.  
   
Sklep o podpisu pogodbe z občino Krško glede brezplačnega prenosa zemljiških parcel 
Vlada je sprejela sklep, da z občino Krško sklene pogodbo o brezplačnem prenosu nepremičnega 
premoženja države. Gre za dve zemljiški parceli, ki v naravi predstavljata del cestišča, kot upnik pa ju je 
v stečajnem postopku prevzela Finančna uprava RS (FURS).  
  
FURS je kot upnik v stečajnem postopku prevzel nepremičnine v katastrski občini Senuše. Med 
prevzetimi nepremičninami sta tudi dve zemljiški parceli, ki v naravi predstavljata del cestišča. Gre za 
zemljišči majhnih površin, ki se ju v prostem prometu ne da p6rodati, ker v naravi predstavljata del še 
neurejenega cestišča. Upravljavec ceste je občina Krško, ki je podala soglasje za prevzem omenjenih 
nepremičnin.  
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Ker se predvideva prenos zemljišča za namene prometne infrastrukture v korist občine Krško, so v 
skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti izpolnjeni pogoji 
za brezplačno odsvojitev omenjenih zemljišč. Prav tako predmetna pogodba vsebuje vse bistvene 
sestavne dele, ki jih določa omenjeni zakon. Občina Krško bo tudi krila vse stroške, ki bodo nastali s 
prenosom lastništva predmetnih nepremičnin.    
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