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ZADEVA: PRIPOMBE ZEG-a NA PREDLOG OPERATIVNEGA
PROGRAMA

SPLOŠNE PRIPOMBE:

1.) Predlog operativnega programa ( v nadaljevanju : OP BIOO) je bil po “stari
praksi” MOP-e neopazno objavljen na spletni strani MOP-e pod temo: Novice, dne
22.11.2007, kjer lahko zainteresirani posamezniki in institucije damo pisne pripombe
le 30.11.2007.

PRIPOMBA: PREKRATEK ČAS za 83 strani teksta

2.) „ Zapisani dolgoročni cilji, usmeritve in naloge na področju varstva okolja so
opredeljene v Resoluciji o Nacion. programu varstva okolja (v nadaljevanju:
ReNPVO), ki jo skladno z ZVO-1 na predlog vlade sprejme Državni zbor RS.To je
strateški dokument, katerega cilj je zaustaviti ukrepe za splošno izboljšanje okolja in
kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov (stran 4-uvod)”.

PRIPOMBE: NISO DOSLEDNO UPOŠTEVANE IN OPREDELJENE v OP BIOO!?

- Predlog OP BIOO je pripravljen v obliki statističnega poročila in
ugotavljanja

trenutnega stanja, zelo malo pa je konkretnih strokovnih rešitev do številnih

okoljskih problemov na področju ravnanja z odpadki do leta 2013,

- Predlog OP BIOO ni dosledno usklajen in v priloženem tekstu načrtno
zanemarja



že sprejeta poglavja v Državnem zboru RS o ravnanju z odpadki in Vladi RS
kot so :

a) AGENDO 21 za Slovenijo

b) Nacionalni program varstva okolja-NPVO in na novo sprejeto dopolnilo
Resolucijo NPVO

c) ZVO-1, Zakon o varstvu okolja

d) Aarhuško konvencijo in številne mednarodne dokumente, ki govorijo o
pomenu, vlogi in sodelovanju javnosti in NVO na področju trajnostnega
razvoja

2.) Če bi predlog OP BIOO res upošteval pomembne elemente iz
ReNPVO predlagatelj MOP-e ne bi smel izpustiti v ciljih reševanja okoljskih
problemov ravnanja z odpadki celih poglavij, kot so :

a) Večja učinkovitost uprave :

- Položaj (moč) MOP za izvajanje ciljev varstva okolja znotraj državnje uprave

- Program za krepitev, zapolnitev deficitarnih področij ter boljši izkoristek
sedanjih

potencialov na MOP-e na področju ravnanja z odpadki,

- o jačano sodelovanje znotraj organov državne uprave in lokalno ravnijo,

- Reorganizacijo kadrovsko krepitev in zagotavljanje potrebnih pogojev za
učinkovito delo inšpekcijskih služb na področju varstva okolja na državni in
lokalni ravni,

b) Informacijski sistem varstva okolja :

- jasno opredeliti način zbiranja okoljskih podatkov in pri tem poiskati
optimalno razmerje med posredovanimi podatki zbranimi po sistemu prijav
rezultatov ter podatki, zbranimi neposredno z razširitvijio mreže monitoringa
(državnega in pri onesnaževalcih). Nekatere podatke zbirajo vsi (npr.
Statistični urad RS, Obrtna zbornica, MOP, GZS,...) ali noben, ko jih rabimo
zainteresirani občani in okoljske NVO.

c) Javne službe varstva okolja:

- Niti Vlada RS, niti MOP-e nimata pomembnega vpliva na strokovno delo in

tehnološki razvoj za povezovanje javnih komunalnih podjetij po številnih
občinah,



- Ni politične volje za večjo povezanost JKP v skupni komunalni zbornični
sistem.

Sedanje stanje pa vpliva na slabo dogovarjanje pri strokovnih rešitvah pri
določevanju lokacij regijskih deponij in MBO.

d) Vzgoja in izobraževanje : Ni prepoznavna podpora MOP-e

- podpora izvajanju programov s področja vzgoje in izobraževanja na področju
ravnanja z odpadki(EKO šola kot način življenja, Zdrave in Unesco šole...)

e) Okoljska zavest in sodelovanje javnosti:

PRIPOMBA: Predlog OP BIOO nikjer ne omenja, niti vključuje nevladnih
okoljskih organizacij(NVO), civilne družbe in občanov.

V ZEG-u smatramo, da gre za načrtno politiko sedanjega ministra, kateri
zadnji dve leti izključuje vključevanje okoljskih NVO v razreševanje številnih
NIMBY in NIMET efektov oz. problemov na terenu (zadnje srečanje ministra
in predstavnikov NVO je bilo na Ig-u spomladi 2006). Privatna fundacija
Umanotera ni in ne more biti predstavnica okoljskih NVO v času
predsedovanja Slovenije v EU, ker jo zato nobena aktivna NVO ni pooblastila
(niti ZEG, ki povezuje 41 okoljskih društev in 18 zavodov). Povečati moramo
odgovornost javnosti za uresničitev trajnostnega razvoja z aktivnejšim
sodelovanjem javnosti pri inštitucionalnem urejanju varstva okolja ter s tem
porazdeliti odgovornost med vse aktivne subjekte družbe (državna oblast,
lokalne oblasti, interesne skupine, NVO, komunalna podjetja, znanstvene in
raziskovalne inštitucije, prebivalci, razvojni skladi,...).

KONKRETNE PRIPOMBE:

- iz OP BIOO ni razvidno kdaj in kje bo lokacija objektov za termični sežig
komunalnih in industrijskih odpadkov. Minister g. Podobnik je v začetku
mandata udeležencen strokovnega posveta na GZS obljubil prvo sežigalnico
leta 2009 in drugo 2012!?. V ZEG-u in v javnosti še ne poznamo lokacij in
projekta; celjska naprava je nastala neodvisno od teh načrtov in jo v ZEG-u
podpiramo.

- V ZEG-u menimo, da so na prepočasno reševanje številnih NIMBY in
NIMET

efektov (brez NVO) predlagani datumi v letu 2008 in do 15.7.2009 za
prenehanje odlaganja odpadkov za 45 odlagališč nerealni in utopični.

- Na področju „ črnih odlagališč“ predlog OP BIOO zapade v popolno temo.



Način, kako sanirati cca. 12.000 do 15 tisoč ilegalnih odlagališč po vsej Sloveniji
bi lahko predlagalka na MOP-e namenila konktretne rešitve, ki jih poznamo v
ZEG-u, vendar njim MOP-e ne želi prisluhniti.

- Dokument OP BIOO nikjer ne omenja, da bodo v prihodnje nekatere
BIOPLINARNE v Pomurju „ kurile“ živalske odpadke. Ali ima MOP-e
konkretne programe za termično obdelavo odpadkov za posamezne
bioplinarne.

- Kaj pa smrad?

ZA ZAKLJUČEK :

V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije-ZEG ( skupaj PEC-Pomurski ekološki center
in NEC- Notranjski ekološki center) v mesecu decembru uspešno zaključujemo
dvoletni mednarodni projekt 4R+3E čezmejni koncept pri ravnanju z odpadki
INTERREG III A Slovenija- Hrvaška. Škoda, da številne izkušnje in pobude iz
terena niso pritegnile niti najmanjše pozornosti MOP-e.

V ZEG-u pa smo veseli in pozdravljamo strokovno in politično odločitev MOP-e,
da med Regijske centre (CERO) na Gorenjskem uvrsti CEGOR 1. reda-
odlagališči Mala Mežakla in Kovar. ZEG je ves čas nasprotoval lokaciji Tromeja
in Tenetiše.

Po našem mnenju bi morali v letih 2010-2013 najti novo lokacijo in zgraditi
sodobni reciklirni center (MBO) in tehnološko sodobno sežigalnico na robu
večjega urbanega naselja (toplotno ogrevanje/hlajenje, elektrika,...). V teh namerah
bomo MOP-e v celoti podpirali.

Za Izvršni odbor ZEG-a

Pripravil

Karel Lipič, univ. dipl. ing.

V vednost: Vlada RS
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