


Posredovana izhodišča na MOP (1) 

• Želeli bi, da nam predstavite načrte (kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne) za spremembe zakonodaje na področju varstva okolja in 
predvsem ravnanja z odpadki.  

• Predvsem nas konkretno zanima, katere uredbe (ali zakonske akte), v 
kakšni vsebini in v kakšnem času bo ministrstvo predlagalo na 
področju varstva okolja (predvsem ravnanja z odpadki).  
 



Posredovana izhodišča na MOP (2) 

• Poleg tega nas zanima, kakšne ukrepe bo država sprejela, da bo 
omogočila hitrejši razvoj reciklažne industrije in zagotovila varno 
okolje za nadaljnje nujne investicije zasebnega sektorja v predelovalne 
zmogljivosti.  
 

• Kakšne ukrepe bo sprejela država, da zagotovi transparentno 
delovanje javnih služb varstva okolja, da ne bo prihajalo do nelojalne 
konkurence in do vzpostavitve javnih služb, kjer to ni nujno potrebno. 



Posredovana izhodišča na MOP (3) 

• Vljudno prosimo za zelo konkretne odgovore, saj je konferenca 
namenjena predlaganju izboljšav na področju razvoja reciklažne 
industrije, ki nujno potrebuje odzivnost države in ureditev pravnega 
okolja.  



ODG: Stališče Ministrstva za okolje in prostor  
(Tanja Bolte) (1) 
• V priponki vam posredujemo zakonodajo oz. spremembo zakonodaje 

na področju okolja in odpadkov, ki je navedena tudi v Normativnem 
programu vlade za leto 2014. Na koncu so še trije predpisi s področja 
odpadkov, ki niso v Normativnem programu vlade. Nov Program vlade 
za leto 2015 še ni v pripravi.  

• Kot verjetno veste je Evropska komisija v juliju 2014 predstavila nov 
predlog Direktive evropskega parlamenta in sveta, kar pomeni, v 
primeru sprejetja omenjenega predloga, spremembo vsega 6 
predpisov s področja odpadkov. 



Stališče MOP (Tanja Bolte) (2) 

• Še delovanje javnih služb:  
Državne in občinske obvezne gospodarske javne službe varstva okolja so 
določene z zakonom o varstvu okolja, izvajajo pa se na podlagi Zakona o 
gospodarskih javnih službah in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu ter 
številnih predpisov, ki jih na podlagi zakonskega pooblastila sprejema Vlada 
RS oz. občine. Vlada RS in občine so prav tako pristojne za določitev načina 
izvajanja gospodarskih javnih služb, v skladu z možnostmi, ki jih dajeta 
navedena zakona. Za izvajalce gospodarskih javnih služb veljajo določbe 
Zakona o dostopu informacij javnega značaja, njihovo delovanje pa lahko 
revidira Računsko sodišče Republike Slovenije. Iz tega izhaja, da je 
delovanje gospodarskih javnih služb v celoti regulirano, to pa zagotavlja 
tudi transparentnost njihovega izvajanja.  



Stališče MOP (Tanja Bolte) (2) 

• Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne 
dobrine, kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno 
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oz. 
občina, zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni 
mogoče zagotavljati na trgu. Čeprav iz vašega vprašanja ni jasno, 
komu naj bi bile gospodarske javne službe konkurenca, iz navedene 
zakonske določbe izhaja, da gospodarske javne službe niso in ne 
morejo biti konkurenca dejavnostim, ki se izvajajo v pogojih prostega 
trga, saj dejavnosti gospodarskih javnih služb enostavno ni mogoče 
izvajati v pogojih prostega trga.  



Stališče MOP (Tanja Bolte) (3) 

• Gospodarske javne službe so določene z zakonom, njihova določitev 
pa sledi zgoraj navedeni zakonski določbi: ustanovijo se za 
proizvajanje storitev in proizvodov, kadar jih in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. To pomeni, da je zakonodajalec opravil presojo, 
katere dejavnosti varstva okolja je treba izvajati v okviru (obveznih) 
gospodarskih javnih služb.  



PREDPISI – 2014 (OKOLJE) 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude 
in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh 

• Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 389/2013 o določitvi registra Unije 

• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 

• Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda 

• Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onensaževanje okolja večjega obsega 

• Uredba o odpadni električni in elektronski opremi 

• Uredba o sežigalnicah odpadkov, napravah za sosežig odpadkov in njihovih emisijah 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav 

 



PREDPISI – 2014 (OKOLJE) 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno 
gorivo 

• Odlok o določitvi degradiranega okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti 
okolja na območju Mestne občine Celje 

• Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 

• Uredba o komunalnih odpadkih 

• Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz 
naprav, v katerih se uporabljajo organska topila 

• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

• Uredba o standardih kakovosti in stanju tal 

• Uredba o embalaži in odpadni embalaži 

• Uredba o izvajanju Odločbe 406/2009/ES 



PREDPISI – 2014 (OKOLJE) 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi zaradi nastajanja 
odpadne embalaže 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadnimi 
nagrobnimi svečami  

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov 

• Sklep vlade o sprejemu Operativnega programa - Programa upravljanja območij 
Natura 2000 

• Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda 



PREDPISI – 2014 (OKOLJE) 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 

• Pravilnik o izdelovanju ocene odpadka in sortirne analize 

• Pravilnik o monitoringu stanja tal 

• Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemnih voda 

• Pravilnik o spremembah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo 
izvajanje 

 

 

 



PREDPISI – 2014 (OKOLJE) 
Predpisi, ki niso v PDV: 

I. Prenos EU zakonodaje (področje odpadkov): 

Direktiva 2013/56/EU o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter 
odpadnih baterijah in akumulatorjih (rok za prenos: 1.7.2015) 

 

II. Predlogi EU predpisov (področje odpadkov): 

1. Predlog direktive o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za 
zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (predviden rok za prenos: v 12-ih 
ali 18-ih mesecih po datumu začetka veljavnosti direktive) 

 

2. Predlog direktive o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži 
in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih 
vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (rok za 
prenos v 12-ih mesecih po datumu začetka veljavnosti direktive)  

 


