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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMA
PREPREČEVANJA ODPADKOV
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje pripombe na predlog Programa ravnanja
z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov.
Poglavje 3.1.5.11 Merila za določitev bodoče infrastrukture
Najprej bi želeli k besedilu pod naslovom »Lokacijska merila za naprave za energetsko predelavo
gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov« podati splošno pripombe, in sicer ocenjujemo, da
je navedenih premalo pomembnejših meril oz. kriterijev za lociranje sežigalnice, predvsem iz
vidika varovanja okolja in zdravja ljudi.
Menimo tudi, da lokacijsko merilo navedeno v drugi alineji prvega odstavka »najmanj

65 odstotno izkoriščanje energije glede na vhodno kurilno vrednost trdnega goriva iz odpadkov,
proizvedenega iz gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, kot je določeno v Uredbi o
odpadkih (priloga 2)« ni neposredno vsebinsko povezano z izbiro ustrezne lokacije naprave. Gre
zgolj za tehnični parameter same naprave.

Pomemben kriterij, poleg železniške povezave za transport, je zagotovo tudi cestno-prometna
ureditev mikroobmočja sežigalnice, ki mora zadostovati vsem logističnim potrebam v času
izgradnje objekta in v času njegovega delovanja. Glede na prispevna območja posameznih
objektov (prikazano na sliki 47), ki bodo zajemala širšo regijo, je zadostna in ustrezna pokritost z
železniško infrastrukturo lahko tudi vprašljiva. Prav tako je vprašljiva realizacija dejanske uporabe
železnice iz vidika logistike vhodnih surovin za sežig. Gre torej tudi za organizacijsko vprašanje
kje bo definirana obveza (v katerem predpisu), da se mora uporabljati zgolj železniški prevoz, ki
bi nedvomno privedel do bistveno manjše obremenitve okolja.
Poraja se tudi vprašanje zakaj niso kot lokacijski kriteriji navedeni posebni omejitveni režimi
določene lokacije ali neposredne bližine lokacije (npr. bližina stanovanjskega naselja, javnih VVZ,
zdravstvenih ustanov, kmetijskih površin, kakšen je vpliv na bližnjo krajino ali območja, na
katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in varstvo
kulturne dediščine, ali predpisi, ki urejajo varovanje virov pitne vode)? Ta segment v celoti
manjka.
_____________________________________________________________________________________________
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32

Prav tako menimo, da manjka še pomemben lokacijski kriterij, in sicer meteorološki parametri
mikroobmočja glede na značilnosti širšega območja (smer vetrov).
Prav tako ni upoštevan kriterij, ki se navezuje na zapis v poglavju 3.1.10.2 (str. 103) –
zagotavljanje dodatnega prostora za odlaganje pepela (negorljiv odpadek po energetski
obdelavi), kateri se glasi “Za odstranjevanje vsega pepela, ki bo nastal pri energetski obdelavi

trdnega goriva proizvedenega iz mešanih komunalnih odpadkov v obdobju 2020–2035, je treba
zagotoviti dodatni odlagalni prostor za okoli 175.000 t negorljivih odpadkov, ki jih bo treba
odložiti na odlagališčih za nenevarne odpadke.” Ob lociranju sežigalnic v prostor je potrebno
natančno opredeliti tudi prostorske rešitve glede nastalega pepela. Menimo, da mora biti to
vsekakor eden izmed lokacijskih kriterijev.
Tudi k besedilu pod podnaslovom »Finančna merila« bi želeli podati splošno pripombo, in sicer,
da se v nabor vseh finančnih meril vključijo tudi stroški po zaprtju naprav za ravnanje z odpadki
(npr. monitoring stanja okolja, dodatni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja, ipd.). Ti stroški
predstavljajo dejansko veliko finančno breme še po tem, ko je naprava nehala obratovati (v
primerih odlagališč kar 30 let).
Poglavje 3.1.10.2 Cilj zagotavljanja obnovljivih virov energije:
Predlagali bi, da se besedilu pod podnaslovom »Ravnanje z ostanki energetske predelave«, v
odstavku, ki govori o ravnanju s pepelom, kateri nastane po energetski obdelavi mešanih
komunalnih odpadkov, omeni tudi možnost morebitne nadaljnje uporabe pepela (krožno
gospodarstvo). Seveda pod ustreznimi okoljevarstvenimi pogoji.
Besedilo tretjega odstavka pod tem podnaslovom pravi, da »…je treba zagotoviti dodatni

odlagalni prostor za okoli 175.000 t negorljivih odpadkov, ki jih bo treba odložiti na odlagališčih
za nenevarne odpadke«. Prosili bi za pojasnilo ali je bil na nacionalnem nivoju opravljen razmislek
ali sprejeta celo odločitev, kje pa so načrtovana odlagališča pepela in čigava odgovornost bo
njihova zagotovitev oz. lociranje v prostor, v kolikor bo šlo za kakšno novo odlagališče na
območju, kjer zdaj aktivnega odlagališča odpadkov ni?
Poglavje 5.6.1 Obdelava bioloških odpadkov:
Najprej bi želeli podati splošno pripombo na celotno poglavje. Glede na to, da je bil v maju 2021
v javni obravnavi Osnutek uredbe o izvajanju uredbe EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa
in širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predlagamo vključitev opisa obdelave oz. ravnanja z
odstranjenimi rastlinskimi tujerodnimi invazivnimi vrstami tudi v ta dokument (ali pod to poglavje
ali smiselno drugje v sklopu opisa ravnanja s tovrstnimi odpadki).
Verjamemo, da boste predlogom prisluhnili in ih ustrezno umestili v predlog besedila.
Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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