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Povzetek
En izmed temeljnih ciljev EU je doseči enakomeren razvoj njenih posameznih članic
in njihovih regij, kar je določeno v drugem členu pogodbe iz Nice. EU je drţavam
kandidatkam na začetku enakomeren razvoj zagotavljala z različnimi finančnimi
skladi: ISPA, SAPARD, PHARE. Sklad iz katerega pa se je delno financiral tudi projekt
izgradnje in obratovanja Centra za ravnanje z odpadki Puconci-CERO Puconci, je
Kohezijski sklad. Za CERO Puconci so bile predvidene tri faze izgradnje; medtem je
prva faza ţe končana, prav tako je teku 2. faza investicije. Obe fazi sta bile
transparentno financirani, sredstva pa so se prav tako porabljala v skladu s
predpristopnim finančnim memorandomum. CERO Puconci je edini v pomurski regiji
in zdruţuje 19 občin, prav tako pa zagotavlja varno odlaganje odpadkov, dolgoročni
gospodarski razvoj na tem področju in nove zaposlitvene moţnosti. Uspešnost
izgradnje CERO Puconci se kaţe v primerjavi z drugimi takimi obstoječimi centri; na
primer s Centrom za ravnanje z odpadki za Obalo in Kras. Namen diplomskega dela
je preučiti kako so se črpala kohezijska sredstva na primeru izgradnje CERO Puconci,
kakor tudi prikazati, da je celoten projekt potekal transparentno. Na podlagi finančnih
poročil, in drugih dokumentov povezanih z izgradnjo CERO Puconci, je bilo to v
diplomskem delu tudi ugotovljeno.
Ključne besede: Finančni instrumenti, Kohezijski sklad, faza izgradnje, faza
financiranja, transparentnost financiranja, finančni memorandum, CERO Puconci.
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Summary
One of the basic goals of European Union is to achieve uniform development of her
individual members and their regions, these goals are determined in the second
paragraph of contract from Nice. European Union was assuring uniform development
with different financial funds. Such as: ISPA, SAPARD and PHARE. From European
Cohesion fund is also partly financed project of construction and operation of Center
for treatment with waste Puconci - CERO Puconci. Three phases of development and
operation were foreseen for CERO Puconci; first phase of development is already
finished, the second phase is also running. Both phase of development were financed
by the regulation and all mean were used in accordance with the pre-accession
financial memorandum. CERO Puconci is uniting 19 municipalities and assuring safe
disposal of waste, long-term economic development and new employment
possibilities. Successfulness of construction CERO Puconci is shown in comparison
with other such existent centres; for instance with Center for treatment with waste
for Obala in Kras. The purpose of this paper is to examine how cohesion funds come
in the case of construction – CERO Puconci, as well as to demonstrate that the entire
project is transparently funded. On the basis of financial reports and other
documents related to the construction of CERO Puconci, also proven this.
Keywords: Financial instrument, Cohesion fund, phase of development and
construction, transparency of funding, financial memorandum, CERO Puconci
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1 UVOD
Z vstopom Slovenije v EU imamo kot drţava članica veliko obveznosti kot tudi
ugodnosti in pravice. Postavljam si vprašanje, kako do denarja, s katerim razpolaga
EU? Ugotovila sem, da so ustanovljeni različni skladi in programi, iz katerih lahko
črpamo razpoloţljiva sredstva. V diplomskem delu se bom osredotočila na Kohezijski
sklad1; na Kohezijski sklad EU, kako iz njega pridobimo sredstva v Sloveniji in kako
dalje razpolaga s temi sredstvi naša drţava. Na koncu bom obdelala Kohezijski sklad
na primeru Centra za ravnanje z odpadki Puconci, za katero je pristojno Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo. Ta problematika je zelo pomembna v sedanjem času,
saj se zbira in kopiči ogromno odpadkov in na koncu moramo vsi misliti na
prihodnost, za lepše okolje, za naravo in za naš obstoj.

1.1 OBRAZLOŢITEV TEME, PROBLEMA
Ker je eden temeljnih ciljev EU doseči enakomeren razvoj njenih posameznih članic,
njihovih regij in pokrajin, Pogodba iz Nice določa, da EU v skladu z načelom
solidarnosti spodbuja ekonomski in socialni napredek, prav tako pa trajnostni razvoj
skozi določeno časovno obdobje. Namen diplomskega dela je prav v tem, da se
ugotovi, kako Republika Slovenija; Občina Puconci, črpa sredstva iz kohezijskega
sklada na primeru CERO Puconci. V nadaljevanju so predstavljeni in proučevani
različni deli kohezijskih in strukturnih skladov, prav tako pa so podane ugotovitve o
učinkovitosti porabljanja namenskih sredstev za CERO Puconci.
Na CERO Puconci sem se osredotočila, ker izhajam iz Pomurske regije, ki v Sloveniji
predstavlja na vseh področjih nekaj takega, kot je v bivši Jugoslaviji predstavljalo
Kosovo, prav zaradi tega je zelo pomembno, kako Pomurska regija, njene občine in
druge institucije črpajo sredstva iz EU. Zanimalo me je predvsem, kako je sestavljeno
črpanje sredstev na primeru CERO Puconci, kaj lahko ta projekt pomeni za regijo,
kake gospodarske, socialne in zaposlitvene moţnosti se odpirajo pomurskemu
gospodarstvu in prebivalstvu na podlagi CERO Puconci. V samem diplomskem delu
pa prav tako ugotavljam in primerjam center CERO Puconci s centrom na Krasu in na
podlagi take primerjave ugotavljam kje so sredstva črpana boljše, ali drugje podobni
centri bolj kakovostno delujejo, in kako lahko vpliva dobro in transparentno črpanje
sredstev, na razvoj posamezne regije in njenega gospodarstva. V četrtem in petem
poglavju sta zato najprej predstavljena oba centra, njuno delovanje, faze izgradnje,

1

Kohezijski sklad je strukturni instrument, ki od leta 1994 pomaga drţavam članicam zmanjševati
ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85 %
upravičenih izdatkov večjih projektov, tudi projekte okoljske in prometne infrastrukture.
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finančni načrti in morebitne pozitivne ali negativne posledice, ki jih sama projektna
prinašata ţe omenjenima regijama.

1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je ugotoviti ali CERO Puconci, dela v skladu z vsemi
pristojnostmi, in kako uspešno črpa in porablja sredstva iz tega kohezijskega sklada.
Predvsem se bom osredotočila na 1. in 2. Fazo, ki je bila planirana za izvedbo v
programskem obdobju 2003-2007, in kako napreduje 2. faza. Prav tako bom
ugotavljala, če so bila sredstva ISPA porabljena v skladu s predpristopno pogodbo,
ter kakšne zaposlitvene, gospodarske moţnosti nudi CERO Puconci in ali zagotavlja
varno odlaganje nevarnih odpadkov v regiji.
Ob tem si postavljam več hipotez, ki jih v diplomskem delu preverjam:
 Center za ravnanje z odpadki Puconci dela v skladu z vsemi pristojnostmi.
 Center za ravnanje z odpadki Puconci uspešno črpa sredstva iz kohezijskega
sklada.
 Center za ravnanje z odpadki Puconci uspešno porablja sredstva iz
kohezijskega sklada.
 Prva faza izgradnje za obdobje 2003-2007 je bila uspešno zaključena.
 Druga faza izgradnje za obdobje 2007-2013 poteka transparentno; uspešno se
črpajo in porabljajo sredstva iz evropskega kohezijskega sklada.
 Sredstva ISPA so bila porabljena v skladu z predpristopno pogodbo.
 Projekt CERO Puconci je prinesel gospodarske koristi, zaposlitvene moţnosti,
zagotavljanje varnega odlaganja nevarnih odpadkov.

1.3 METODOLOGIJA DELA
Pri ugotavljanju transparentnosti poslovanja in uspešnosti črpanja kohezijskih
sredstev na primeru CERO Puconci, sem uporabila teoretično metodo raziskovanja, ki
je temeljila predvsem na preučevanju dokumentov, finančnih poročil, finančnih in
strateških dokumentih, povezanimi s CERO Puconci. Prav tako pa je v določenem
delu diplomskega dela uporabljena primerjalno-analitična metoda, med dvema
centroma za ravnanje z odpadki.
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1.4 STRUKTURA DELA
Diplomsko delo je sestavljeno iz vsebinsko različnih poglavij, ki pa se med seboj
zdruţujejo v celoto, v kateri je kompleksno predstavljen primer črpanja kohezijskih
sredstev za CERO Puconci. Tako je najprej v drugem poglavju opisana kohezijska
politika EU in zgodovina te politike z vključenimi različnimi skladi, ta del diplomskega
dela je teoretične narave. V nadaljevanju sledi predstavitev CERO Puconci, projekt
izgradnje in finančni parametri uspešnosti črpanja kohezijskih sredstev v tem centru,
ta del se navezuje na primerjavo s Centrom za ravnanje z odpadki za Obalo in Kras,
kjer je podana primerjava med tema dvema centroma, pri uspešnosti črpanja
kohezijskih sredstev. V zaključku so podane ugotovitve celotnega diplomskega dela.

3

2 KOHEZIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
Kohezijska politika je politika, ki spodbuja solidarnost: pomoč ljudem do zaposlitve,
manj razvitim regijam, da se pribliţajo razvitim regijam tako v razvitosti kot v
ustreznih povezavah. Zato Evropska unija (v nadaljevanju EU) s kohezijsko politiko
ţeli zmanjšati gospodarske in socialne razlike med drţavami Evropske unije in
njihovimi regijami, saj so razlike precejšnje, sploh ob vstopu v EU. Da pa bi lahko
primerjali razlike med regijami, pa je potrebno preučiti bogastvo vsake drţave, ki ga
odraţa bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP), ki ga merimo po metodi paritete
kupne moči in po stopnji brezposelnosti. Razlika se tudi odraţa v legi območja
(mestno, podeţelsko, tudi po oddaljenosti od glavnega mesta ali drugega mesta v
drţavi). Zato so ustanovili različne sklade, da bi EU v skladu z načelom solidarnosti
spodbujala ekonomski in socialni napredek, visoko stopnjo zaposlenosti ter skladen in
trajnostni razvoj, ki se ureja s kohezijsko politiko. Kohezijska politika zagotavlja
članicam EU finančna sredstva za projekte, ki temeljijo na razvoju regij iz
Kohezijskega sklada. Strukturni skladi in drugi instrumenti, pomagajo ki ţe v
predpristopnih pogajanjih v EU, pa tako omogočajo enakomerno moţnost za razvoj.
2.1 ZGODOVINA KOHEZIJSKE POLITIKE
Prvi zametki kohezijske politike2, na območjih EU, so se pojavili po ustanovitvi
Evropskih skupnosti, z Rimsko pogodbo leta 1957, s katero je bila ustanovljena
Evropska gospodarska skupnost (v nadaljevanju EGS). »EGS postavlja za cilj:
harmoničen razvoj z odpravo razlik med regijami in nerazvitosti neprivilegiranih regij«
(Müller & Mohl v: Mulec, 2008, str. 17). Na podlagi te pogodbe sta po enem letu bila
ustanovljena dva sklada: Evropski socialni sklad in Evropski kmetijski usmerjevalni in
jamstveni sklad s katerima so ţeleli »zmanjšati razlike v razvitosti in ţivljenjskem
standardu« (Mrak et al. 2004, str. 30). Leta 1975 se ustanovi tretji sklad: Evropski
sklad za regionalni razvoj, s katerim nameravajo del finančnih sredstev iz evropskega
proračuna, ki je namenjen za to problematiko, porazdeliti med najrevnejša območja.
Enotna evropska listina, ki je bila podpisana leta 1986, veljati pa je začela naslednje
leto je začela uveljavljati osnovne temelje kohezijske politike, ki so v veljavi še danes.
Povzamemo lahko, da se je začela s tem sodobna kohezijska politika. Skladi, ki so ţe
bili ustanovljeni so se zdruţili v strukturne sklade, in tako bi naj bilo izvajanje nalog
bolj učinkovitejše. Zaradi tega je Evropska komisija povečala finančna sredstva v
strukturne sklade za programsko obdobje od 1989 do 1993 imenovana Delors I. V
tem obdobju so bili zastavljeni cilji kar uspešno izvajani, a ţelje po izboljšanju in
novih spremembah so bile večje in tako je bil oblikovan Kohezijski sklad, s katerim so
2

Poleg izraza kohezijska politika v literaturi večkrat zasledimo tudi izraza strukturna politika ali
regionalna politika saj ga različni avtorji uporabljajo različno, govorijo pa v bistvu o politiki, ki
zasleduje iste cilje (po Mrak et al. 2004, str. 29).
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ţeleli pomagati pri izvajanju projektov na področju okolja in prometa ter ustanovili še
nov strukturni sklad za ribištvo. V naslednjem programskem obdobju (Delors II), od
1994 do 1999, so v Edinburgu povečali finančna sredstva kohezijske politike in tako
namenili tretjino evropskega proračuna. Naslednje programsko obdobje je bilo od
2000 do 2006 (Agenda 2000), ki je vključevalo tudi širitev EU z novimi članicami,
med katerimi je bila tudi Slovenija. Za to programsko obdobje so ţeleli, še bolj
izboljšati instrumente kohezijske politike, zmanjšali so cilje s 7 na 3 in s tem ţeleli
poenostaviti izvrševanje kohezijske politike, sredstva pa so ostala v bistvu na enaki
ravni, vendar so se porazdelila tudi med predpristopno pomoč (dva nova programa
ISPA3 in SAPARD4 k ţe obstoječemu programu PHARE-program predpristopne pomoči
iz leta 1989) novim članicam, katero prejemajo v fazi pred pristopom v EU za varstvo
okolja in transportnih sistemov. Na obdobje od 2007 do 2013, v katerem smo sedaj,
pa vpliva Lizbonska pogodba, ki določa nov cilj teritorialne kohezije (po Mulec, 2008,
str. 24). Prej omenjeni skladi ISPA, SAPARD in PHARE so instrumenti predpristopne
pomoči, ki so se uporabljali za drţave v njihovem predpristopnem obdobju, sprejetja
v Evropsko Unijo.
ISPA je sklad, ustanovljen leta 2000 in je bil ena izmed treh finančnih vej oz.
instrumentov evropske kohezijske politike za drţave kandidatke. Nudil je podporo pri
infrastrukturnih projektih v EU na področju okolja in transporta, njegove glavne
naloge so pred ustanovitvijo sklada IPA bile:
 Seznanjanje drţav kandidatk s politiko, postopki in načeli financiranja EU.
 Pomaga da drţave kandidatke dohitijo ostale članice v okoljskih standardih EU.
 Skrbi za povezljivost in nadgradnjo vseevropskega prometnega omreţja.
Za obdobje 2000-2006, je bilo na voljo za ta instrument 1.040 milijonov EUR letno.
Med prvimi štirimi leti izvajanja (2000-2003), je ISPA subvencioniral več kot 300
obseţnih naloţb v infrastrukturo v 10 drţavah kandidatkah srednje in vzhodne Evrope
(Bolgarija, Češka, Estonija, Madţarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška,
Slovenija). Pomoč je znašala 7 milijard EUR, za vrednost naloţbe v višini več kot 11.6
milijard EUR. Po širitvi EU, leta 2004, so bila iz naslova ISPA prav tako namenjena
sredstva Bolgariji in Romuniji. Od 1. januarja 2005 je prav tako Hrvaška koristila
pomoč ISPA.
Prav tako se kaţe dobra organiziranost evropskih strukturnih skladov v programu
SAPARD;program SAPARD je bil eden od treh predpristopnih programov EU za
drţave kandidatke kot poseben program pomoči za kmetijstvo in razvoj podeţelja v
srednje in vzhodnoevropskih drţavah kandidatkah v predpristopnem obdobju.

3

Instrument for Structural Policies for Pre-Accession-Sklad za strukturno politiko predpristopnih EU
članic.
4
Program SAPARD je bil eden od treh predpristopnih programov EU za drţave kandidatke kot poseben
program pomoči za kmetijstvo in razvoj podeţelja v srednje in vzhodnoevropskih drţavah kandidatkah
v predpristopnem obdobju.
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Z vstopom Slovenije v EU (01.05.2004), se je zaključilo sklepanje pogodb po
programu SAPARD; izplačila in poročanje so tekla do konca leta 2006. V roku 5 let po
zaključku investicij se vršijo kontrole na terenu glede izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti. Izvajanje programa SAPARD se je pokazalo kot dobra priprava na
izvajanje ukrepov strukturnih skladov EKUJS5 in FIUR6, ki smo jih pričeli izvajati v
drugi polovici leta 2004. Sredstva iz tega programa so namenjena doseganju splošnih
ciljev kmetijske politike, in sicer za spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in
celovitega razvoja podeţelja. Namen ukrepov SAPARD je reševanje prednostnih in
specifičnih ukrepov, prilagajanja kmetijskega in agroţivilskega sektorja ter
podeţelskih območij v drţavah kandidatkah skupnemu trgu EU in neposredna pomoč
tem drţavam pri pripravah na izvajanje Skupne kmetijske politike po vstopu v EU.
Program PHARE je eden od treh predpristopnih instrumentov, ki jih financira
Evropska unija za pomoč drţavam prosilkam Srednje in Vzhodne Evrope pri pripravah
za pridruţitev Evropski uniji. Prvotno ustanovljen leta 1989 kot program za pomoč
Poljski in Madţarski; pomoč za prestrukturiranje svojih gospodarstev (PHARE).
Program Phare se je razširil iz Poljske in Madţarske in trenutno pokriva deset drţav.
Pomagal je osmim od desetih kandidatkam pristopnic, kot tudi tistim drţavam, ki so
polnopravne članice postale v letu 2007 (Bolgarija in Romunija) ti dve drţavi sta v
obdobju ogromnega gospodarskega prestrukturiranja in političnih sprememb. Phare
pomeni svetilnik v francoščini. Do leta 2000 so bile prejemniki PHARA tudi drţave
zahodnega Balkana (Albanija, Makedonija ter Bosna in Hercegovina). Vendar pa je
leta 2001 ustanovljen CARDS, (Pomoč Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilnost na
Balkanu) ki zagotavlja enakomeren razvoj na vseh gospodarskih področjih.
Cilji programa PHARE:
1. Krepitev javnih uprav in institucij, da učinkovito delujejo znotraj Evropske unije.
2. Spodbujanje konvergence z obseţnim usklajevanji zakonodaje Evropske unije in
tako zmanjšajo potrebo po prehodnem obdobju pri drţavah kandidatkah za vstop v
EU.
3. Delovati na principu, da se
kohezijo.

enakomerno vzpodbuja ekonomsko in socialno

Te usmeritve so bile še natančneje opredeljene leta 1999 z ustanovitvijo SAPARD in
ISPA, ki je prevzela razvoj kmetijstva in podeţelja (SAPARD) in infrastrukturne
projekte na področju okolja in prometa (ISPA).
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Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalna in jamstvenega sklada (EKUJS) namenja
upravičencem nepovratna sredstva za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in ţivilskega sektorja.
6
Cilj finančnega instrumenta za usmerjevanje ribištva (FIUR) je doseganje trajnostnega ravnovesja
med ribolovnimi viri in njihovim izkoriščanjem, krepitev konkurenčnosti gospodarskih subjektov v
ribiški panogi, povečanje dodane vrednosti izdelkov ribištva in ribogojstva ter izboljšanje učinkovitosti
trţenjskega spleta.
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Glede na to, da je vseh 10 drţav, ki so bile prej upravičene do programa PHARE, ţe
članic Evropske unije, je prišlo do bistvene spremembe obsega programa PHARE.
2003 je bilo zadnje leto programskega obdobja, za nove drţave članice, vendar pa so
naročila projektov lahko nadaljevala do leta 2005. Zaradi opuščanja delegacij v novih
drţavah članicah in njihovih nadomestitev z manjšimi predstavništvi, morajo nove
drţave članice, prevzeti polno odgovornost za upravljanje programa PHARE skozi
proces razširjene decentralizacije. Vse ţe prej omenjene programe, pa je leta 2007
zamenjal poenoten program predpristopne pomoči, ki se imenuje IPA.

Instrument predpristopne pomoči (IPA) je nov pravni in finančni instrument Evropske

unije, ki je nadomestil vrsto programov in finančnih instrumentov Skupnosti,
namenjenih predpristopni pomoči drţavam kandidatkam ali potencialnim
kandidatkam. IPA zajema pet komponent :
1.
2.
3.
4.
5.

Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij;
Čezmejno sodelovanje (s članicami EU in drţavami, ki izpolnjujejo pogoje IPA);
Regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj).
Človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti);
Razvoj podeţelja.

Drţave upravičenke se delijo na dve kategoriji:
 Drţave kandidatke za pristop, (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija) so upravičene do sredstev na vseh petih področjih IPA.
 Morebitne drţave kandidatke zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in
Hercegovina, Črna gora in Srbija, vključno s Kosovom) so upravičene samo do
sredstev na prvih dveh področjih.
IPA tako pripravlja drţave kandidatke na upravljanje evropskih skladov, ki zajemajo
ista področja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad, Evropski
socialni sklad (ESS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja (EKSRP). IPA se
uporablja za drţave kandidatke in potencialne drţave kandidatke ter drţave članice,
ki sodelujejo v čezmejnih programih s temi drţavami. Ta nov instrument omogoča
sodelujočim drţavam na zunanjih mejah EU, da vzpostavijo skupen program, za
katerega veljajo natančno določena pravila, s čimer so ustvarjeni osnovni pogoji za
razvoj pravih čezmejnih projektov.
Komponenta 1 je v pristojnosti Generalnega direktorata za širitev, ki je odgovoren
tudi za skupno usklajevanje predpristopne pomoči. Obsega ukrepe za vzpostavitev
institucij in s tem povezane naloţbe, pa tudi prehodne in stabilizacijske ukrepe, ki so
še potrebni drţavam zahodnega Balkana. Izvaja se po letnih nacionalnih programih in
programih za več upravičencev. Komponenta 2 podpira čezmejno sodelovanje na
mejah med drţavami kandidatkami oziroma morebitnimi drţavami kandidatkami ter
med njimi in drţavami EU. Financira lahko tudi udeleţbo drţav upravičenk v
transnacionalnih programih sodelovanja v okviru strukturnih skladov oziroma iz
Instrumenta evropskega sosedstva in partnerstva (ENPI). Generalni direktorat za
širitev in Generalni direktorat za regionalni razvoj sta skupaj odgovorna za izvajanje
komponente II. Komponente 3, 4 in 5 so na voljo samo drţavam kandidatkam za
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pripravo na upravljanje s sredstvi iz strukturnih skladov, Kohezijskega sklada in
Sklada za razvoj podeţelja. Zato je potrebna vzpostavitev ustreznih upravljavskih
struktur. Morebitnim drţavam kandidatkam so namenjeni podobni ukrepi, ki se
izvajajo po komponenti 1.

2.2 INSTRUMENTI KOHEZIJSKE POLITIKE
Preden se osredotočim na sam Kohezijski sklad v naslednjem poglavju, ţelim na
kratko opredeliti še ostale instrumente kohezijske politike v EU. Ti instrumenti so
poleg kohezijskega sklada tudi Strukturni skladi, Pobude Skupnosti in drugi finančni
instrumenti. Vsi ti instrumenti kohezijske politike so zelo pomembni za razvoj drţav
članic EU in za zmanjševanje ekonomskih ter socialnih razlik med njimi. Instrumenti
so nastali zaradi tega, da bi bile vse drţave članice na teh pomembnih področij čim
bolj na enaki ravni in bi imeli prebivalci drţav članic, čim bolj podobne, če ne enake
moţnosti za ţivljenje.

2.2.1 Strukturni skladi
O sredstvih in pravilih za črpanje strukturnih skladov odloča Evropska komisija.
Črpanje strukturnih sredstev je bilo prepočasno, zato je se je višina proračunskega
primanjkljaja RS višal, računsko sodišče je tako priporočilo Ministrstvu za finance, da
naj spremenijo sistem izvajanja in se osredotočijo najprej na zahtevne naloge, s
katerim bi se skrajšal čas. V obdobju 2007-2013, v okviru strukturnih skladov,
delujeta od štirih le še dva. To sta Evropski socialni sklad in Evropski sklad za
regionalni razvoj, vendar bom v tem poglavju na kratko predstavila vse štiri. Evropski
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad in Strukturni sklad za področje ribištva pa
spadata v okvir svoje politike.
Evropski socialni sklad
Prvi instrument kohezijske politike je bil ustanovljen Evropski socialni sklad (ESS), kot
Strukturni sklad danes, leta 1957 z Rimsko pogodbo. Ta sklad bi naj s svojo politiko
teţil k zmanjšanju brezposelnosti in spodbujal k aktivnemu iskanju zaposlitve ter k
dodatnemu izobraţevanju in usposabljanju le teh; pri tem ne smemo zanemariti
razlike med regijami in večjo pomoč revnejšim območjem, kar pa je v praksi bolj
slabo razvito, saj revnejša območja nimajo tolikšno moč in priloţnosti, zato je rezultat
tak, da usposobljena in izobraţena delovna sila išče boljše priloţnosti v razvitejšem
območju, s tem pa se samo ta krepijo, revna pa stagnirajo tudi s populacijo
prebivalcev. EU daje drţavam članicam izbiro področij pri izvajanju in uporabi teh
sredstev, vendar je ključnega pomena še vedno izobrazba, a z izobrazbo in brez
prakse ter izkušenj, je tudi teţko začeti. Zaradi tega mora zraven poseči in pomagati
drţava, posredno tudi s številnimi drugimi politikami razvoja.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Največ finančnih sredstev iz Strukturnih skladov je namenjeno Evropskemu skladu za
regionalni razvoj (ESRR), ki je bil ustanovljen leta 1975, (med regijami v območjih
EGS), da bi se zmanjšale gospodarske in socialne razlike (po Mrak et al. , 2004, str.
38-39). Ta sklad podpira uresničevanje različnih projektov na področjih proizvodnje
in infrastrukture ter financiranje posebnih storitev podjetij, lokalne infrastrukture in
tehnološkega transferja (po Mulec, 2008, str. 30).
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja
Prvotni sklad, ki je bil ustanovljen z namenom zagotavljati sredstva za manj razvite
regije na področju kmetijstva, pomagati kmetom in večati razvoj podeţelja, je bil
takrat imenovan Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS).
Razdeljen je bil na dva oddelka: jamstveni, ki podpira trajnostno zastavljeno
kmetovanje in usmerjevalni del, ki financira ostale razvojne ukrepe v okviru kmetijske
politike. Z novo finančno perspektivo (2007-2013) pa se je EKUJS preoblikoval v
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja (ESKRP), ki pa ne spada med strukturne
sklade ampak v skupno kmetijsko politiko.
Finančni instrument za usmerjanje ribištva
Kot zadnji strukturni sklad je bil ustanovljen, leta 1993, Sklad za področje ribištva,
kot pomoč za prilagajanje in modernizacijo ribištva. »Danes« je bil z novo finančno
perspektivo, v obdobju 2007-2013, preoblikovan kot Evropski sklad za ribištvo (ESR),
kjer je »poudarek na okoljevarstvenih ukrepih in enakomernem razvoju« (Mulec,
2008, str. 46) in ni več del Strukturnih skladov.

2.2.2 Pobude skupnosti
»Pobude skupnosti so posebni programi, katerih namen je reševanje problemov, ki
so pomembni z vidika EU« Teh programov je bilo z Agendo 2000 s 13 zniţano na 4,
ki so se financirali iz Strukturnih skladov. To so bili naslednji programi: (Mrak et al.,
2004, str. 53-58)
 Interreg III, se je financiral s strani ESSR in je bil namenjen za »spodbujanje
čezmejnega, torej mednarodnega in medregionalnega sodelovanja, ki prispeva
k skladnemu razvoju«;
 Urban II, financiran s strani ESSR je bil kot »podpora inovativnim strategijam
za oţivitev mest in propadajočih urbanih območij«;
 Leader se je financiral s strani EKUJS, ki je »poskušal uskladiti aktivnosti v
podeţelskih skupnostih in gospodarstvih, ki bi naj vodile v integriran razvoj«
 Equal, kot zadnja od pobud skupnosti financiran s strani ESS »usmerjena v
delovanje na področju aktivne politike za poslovanja in socialne vključenosti«.
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V sedanjem programskem obdobju 2007-2013 ni več predvidevanih teh pobud.
Interreg je danes vključena v nov cilj Evropsko ozemeljsko sodelovanje, ostale
pobude pa so vključene v glavno programiranje (po Mulec, 2008, str. 58).

2.2.3 Drugi finančni instrumenti
Za učinkovitejše izvajanje kohezijske politike so pomembni finančni instrumenti, ki
preko posojil in jamstev spodbujajo ekonomsko in socialno kohezijo. To so:
 Evropska investicijska banka, ki je bila ustanovljena ţe z Rimsko pogodbo.
Vlaga v projekte EU, ki povečujejo konkurenčnost evropske industrije in
malega gospodarstva, pomaga ustvariti vseevropska omreţja, prispevajo k
razvoju informacijske tehnologije, izboljšanju zdravstvenih in izobraţevalnih
storitev ter varstva okolja.
 Investicijski sklad je nastal z naloţbo delničarjev Evropske investicijske banke,
Evropske komisije in drugih evropskih finančnih institucij leta 1994 in se
ukvarja s področji tveganega kapitala in garancij.
 EURATOM je poseben tematski program, ki je namenjen raziskovalno
razvojnim dejavnostim in izobraţevanju kadrov na področju jedrske energije.
(po Mulec, 2008, str. 59-62).
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3 KOHEZIJSKI SKLAD EVROPSKE UNIJE
Kohezijska politika se poleg Strukturnih skladov, ki so najpomembnejši, in drugih
instrumentov, izvaja tudi preko Kohezijskega sklada, s katerim ţelijo čim bolj
zmanjšati razlike med članicami EU. Kohezijski sklad se je ustanovil z namenom
zaradi »krepitve ekonomske in socialne kohezije Skupnosti v prid spodbujanja
trajnostnega razvoja« (Uredba (ES) št. 1084/2006, čl. 1). Ustanovljen je bil leta 1994
z Maastrichtsko pogodbo, s tem skladom bi zmanjševali ekonomska in socialna
neskladja, ter stabilizirali gospodarstvo v drţavah članicah EU. Takrat je bil namenjen
štirim drţavam članicam EU: Grčiji, Portugalski, Irski in Španiji. Pogoj za črpanje
sredstev iz kohezijskega sklada drţav članic je bil in je še vedno, da je BDP na
prebivalca niţji od 90 % povprečnega v EU. Od teh štirih drţav, ki so bile omenjene,
je ob preverjanju upravičenosti do teh sredstev leta 2003, presegla to mejo le Irska
in zato od leta 2004 ni več deleţna te bonitete s strani EU. Z razširitvijo EU leta 2004,
pa so postale upravičene nove članice: Ciper, Češka, Estonija, Madţarska, Latvija,
Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija, od leta 2007 pa tudi Romunija in
Bolgarija. Kohezijski sklad je namenjen za izvedbo velikih projektov, ki so namenjeni
izboljšanju in varstvu okolja ter razvoju prometne infrastrukture in so vredni najmanj
10 milijonov evrov. Tako imajo vse te drţave, ki so obenem tudi članice EU, do 85 %
financirane take projekte iz kohezijskega sklada, ostalo pa financira drţava članica, ki
je prejemnica te pomoči.

3.1 PODROČJA V OKVIRU KOHEZIJSKEGA SKLADA
Področja, ki jih podpira Kohezijski sklad so večinoma javne dobrine, ki so mešanega
značaja, imajo večji del elementov javnih dobrin in zajemajo velike projekte
prometne infrastrukture in varstva okolja (po Mulec, 2008, str. 48). »Pomoč, iz
kohezijskega sklada se dodeli na teh področjih, pri tem pa se zagotovi ustrezna
uravnoteţenost ter se upoštevajo posebne potrebe po naloţbah in infrastrukturi v
posamezni drţavi članici, ki prejema pomoč« (uredba (ES) št. 1084/2006, čl. 2).
V Sloveniji je predvidenih 18 projektov s področja okolja in 9 projektov s področja
prometa, ki se financirajo iz kohezijskega sklada.

3.1.1 Vseevropska prometna omreţja
V področje vseevropskega prometnega omreţja so v ospredju projekti skupnega
interesa, ki prispevajo k gradnji in razvoju prometne infrastrukture. Po odločbi (ES)
1692/96 so cilji, da se vseevropsko prometno omreţje vzpostavi postopoma do leta
2010, in da se poveţejo infrastrukturna omreţja za kopenski, pomorski in zračni
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promet v celotni Skupnosti. Omreţje mora zagotoviti mobilnost oseb in blaga brez
notranjih meja, nuditi visokokakovostno infrastrukturo, omogočiti optimalno uporabo,
ekonomsko uspešnost, pokrivati celotno ozemlje drţav članic in povezave med njimi.
Omreţje obsega prometno infrastrukturo, to so cestna, (avtoceste, ceste visoke
kakovosti) ţelezniška omreţja, (ţelezniške proge za visoke in konvencionalne hitrosti)
omreţje celinskih plovnih poti, (reke, kanali, rečni rokavi in druge povezave med
njimi) pristanišča (morska in celinska pristanišča na plovnih poteh) in vseevropsko
omreţje letališč. Ob vsem tem pa morajo drţave izvajalke pri razvijanju in izvajanju
projektov, upoštevati varstvo okolja in kako izvedba projekta vpliva na okolje.

3.1.2 Okolje
Pogodba o delovanju Evropske Unije, v 191. členu določa cilje okoljske politike, da se
doseţe visoko varstvo, pri čemer se upošteva raznolikost razmer pri posameznih
regijah in zato temelji na načelih, da je potrebno delovati preventivno, škodo okolju
je treba odpravljati prednostno ţe pri viru in povzročitelj škode mora plačati
obremenitve. Zato je v prvi vrsti treba uresničevati naslednje cilje:





Ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja;
Varovanje človekovega zdravja;
Skrbna in preudarna raba naravnih virov;
Spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali
globalnih okoljskih problemov, posebej v boju proti podnebnim spremembam.

Pri oblikovanju pa je potrebno upoštevati okoljske politike razpoloţljive znanstvene in
tehnične podatke, okoljske razmere v različnih regijah, moţne koristi in stroške
ukrepanja ali neukrepanja ter gospodarski in socialni razvoj. Na podlagi okoljske
politike in okoljskega akcijskega programa, lahko sklad posreduje na področjih, ki so
povezani s trajnostnim razvojem in so v korist okolju kot npr. na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo,
zagotavljanje poplavne varnosti ter na področju učinkovite rabe energije in obnovljive
energije.

3.2 IZVAJANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA
Za izvajanje Kohezijskega sklada in tudi drugih skladov kohezijske politike, mora
drţava članica v skladu z normativnimi podlagami EU, pripraviti ustrezne programske
dokumente. Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v
nadaljevanju SVLR) je pripravila programska dokumenta RS na dveh ravneh, ki
predstavljata osnovo za pripravo drugih izvedbenih predpisov:
 Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO), ki postavlja generalno nacionalno
strategijo za doseganje hitrejše konvergence in prioritete za koriščenje
sredstev.
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 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI)
vsebuje ključne usmeritve, razvojne prioritete oz. cilje razvoja okoljske in
prometne infrastrukture, kot izhajajo iz nacionalnih in evropskih dokumentov.
OP ROPI v pravnem smislu predstavlja podlago za črpanje kohezijskih
sredstev.
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 pa podrobneje določa
pristojnosti, odgovornosti in naloge organov, ki sodelujejo pri izvajanju. S sprejetjem
tega dokumenta je bil formalno-pravno omogočen pričetek izvajanja kohezijske
politike, sprejeti pa so bili še drugi dokumenti v zvezi s kohezijsko politiko. Sistem
izvajanja Kohezijskega sklada in tudi Strukturnih skladov, je Slovenija na podlagi
izkušenj, ţe iz izvajanj predpristopnih instrumentov, ohranila centralizirano
institucionalno ureditev. En organ upravljanja in en plačilni organ. Vrh izvajanja
kohezijskega sklada in tudi drugih politik EU je Evropska komisija, ki ugotavlja ali
drţave članice prenašajo politike EU v nacionalne predpise in ali te tudi ustrezno
izvajajo. V primeru kršenja in neizpolnjevanja obveznostih, Evropska komisija drţavo
kršiteljico lahko postavi pred Evropsko sodišče.

3.2.1 Načela delovanja Kohezijskega sklada
Delovanje strukturnih in kohezijskega sklada določa uredba Sveta ES št. 1083/2006 z
dne 11. julija 2006.
V finančni perspektivi 2007-2013 je glede na prejšnje finančno obdobje nekaj
ključnih sprememb, ki naj bi pripomogle k poenostavljenemu črpanju sredstev in k
preglednejšemu delovanju skladov:
 Sredstva se črpa iz 3 skladov, v nasprotju s predhodnim obdobjem, kjer jih je
bilo 6.
 Pravila za črpanje sredstev v novi perspektivi veljajo tudi za Kohezijski sklad,
 Iz strukturnih skladov sta izvzeta Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja
in Evropski sklad za ribištvo.
 En operativni program = en sklad: posamezen operativni program se lahko
financira le iz enega sklada (posamezen sklad lahko financira vsebine drugega
sklada le do največ 10% posamezne prioritete). Izjema je financiranje iz ESRR in
Kohezijskega sklada, ki lahko skupaj financirata programe, povezane z okoljem in
infrastrukturo.
 Načelo koncentracije sredstev (na tiste regije in skupine, ki sredstva najbolj
potrebujejo).
 Načelo programiranja (pomeni, da se sredstva delijo samo za razvojne
programe in ne za posamezne investicije).
 Načelo partnerstva (sodelovanje Evropske komisije, nacionalnih vlad ter
regionalnih in lokalnih oblasti),
 načelo dodatnosti (sredstva EU samo dopolnjujejo privatne in lokalne finančne
vire).
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Načelo subsidiarnosti (pristojnosti vodenja skladov so razdeljene med lokalne,
nacionalne in evropske oblasti).
 Načelo ocenjevanja (za povečanje nadzora nad porabo, uspešnost ter
poenostavljanje sistema dodeljevanja pomoči).


3.2.2 Struktura izvajanja Kohezijskega sklada
Vse institucije so med seboj povezane z namenom, da bi drţava čim bolj izkoristila
dane moţnosti, in da zagotovijo optimalno koriščenje sredstev evropske kohezijske
politike v RS. Zato so prisotni različni organi, ki opravljajo različne določene naloge in
pri tem upoštevajo načelo delitve funkcij med in znotraj posameznih organov.
V Sloveniji so naloge za izvajanje kohezijskega sklada razporejene med naslednje
ustanove:

Organ upravljanja, ki ga predstavlja Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in

regionalno politiko je odgovoren za:
 Skladnost sofinanciranih dejavnosti z določili operativnega programa in drugih
pravil EU in RS.
 Vzpostavitev sistema administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem.
 Vzpostavitev sistema spremljanja in vrednotenja, ter zagotoviti potrebne
informacije drugim vključenim institucijam.
 Vzpostavitev sistema obveščanja javnosti.
 Ustanovitev in vodenje nadzornega odbora.
 Zagotavljanje organu za potrjevanje, da je sistem preverjanj vzpostavljen in
deluje, da so prijavljeni izdatki realni, proizvodi in storitve dobavljene v skladu
z odločitvijo o potrditvi, da so zahtevki za povračilo upravičenca pravilni in da
so operacije ter izdatki v skladu s pravili EU in RS.

Posredniško telo predstavlja več notranjih organizacijskih enot Ministrstva za okolje,

ki je pristojno za izvajanje okoljske politike v RS in Ministrstvo za promet za
prometno infrastrukturo. Posredniško telo izvaja naloge, ki so mu bile prenesene s
strani organa upravljanja in tako skrbi za:
 Izvajanje administrativnih kontrol in priprave zahtevkov za povračilo.
 Izvedba postopkov za izbor operacij in njihova potrditev.
 preverjanje administrativne, tehnične, finančne in vsebinske ustreznosti
operacije.
 Redno spremljanje operacij in poročanje organu upravljanja in organu za
potrjevanje o realizaciji njihovega izvajanja.

Upravičenec je telo, ki je odgovorno za pripravo vloge za dodelitev sredstev

Kohezijskega sklada EU, izvedbo kohezijskega projekta in za pripravo javnih razpisov
za projekt.

Organ za potrjevanje je Ministrstvo za finance, Nacionalni sklad, ki je odgovoren za:
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 Prejemanje plačil in vodenje obrestnega podračuna in evidence o transakcijah:
 Potrjevanje izjave o izdatkih in zahtevkov za plačilo ter posredovanje Evropski
komisiji.
 Izvrševanje povračil iz naslova sredstev EU v drţavni proračun.
 Izdajanje potrdil, da je od organa upravljanja prejel informacije o izvajanju
postopkov in preverjanju izdatkov.
 Izvrševanje administrativnega preverjanja zahtevkov za povračilo v drţavni
proračun.
 Izvrševanje preverjanja na kraju samem pri organu upravljanja oz.
posredniškem telesu ali pri upravičencu.
 Upoštevanje rezultatov vseh revizij revizijskega organa.
 Vzdrţevanje računovodskih evidenc izdatkov, predloţenih Evropski komisiji.
 Izdajanje zahtevkov za vračilo pristojnim ministrstvom.
 Vodenje evidence o zahtevanih ter izvršenih vračilih in pripravljanje letne
izjave o zahtevanih vračilih revizijskemu organu.
 Upoštevanje vračil pri potrjevanju izdatkov in pripravi zahtevka za plačilo.
 Sestavo in predloţitev napovedi zahtevkov za plačilo sredstev kohezijske
politike za tekoče in naslednje leto.

Revizijski organ predstavlja Računsko sodišče RS in Urad RS za nadzor proračuna

(UNP), ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. Opravljata notranjo revizijo v RS,
zunanjo revizijo pa opravljata Evropska komisija in Evropsko računsko sodišče.
Naloge revizijskega organa so:
 Zagotavljanje izvedbe revizij, s katerimi preverijo učinkovitost sistema
upravljanja in nadzora.
 Zagotavljanje, da se revizije projektov izvajajo na podlagi ustreznega vzorca in
preverijo prijavljeni izdatki.
 Priprava in posredovanje revizijske strategije in letnega poročila o nadzoru
Evropski komisiji.
 Izdaja mnenja na podlagi nadzora in revizij o učinkovitosti delovanja sistema
upravljanja in nadzora.
Podrobnejša razdelitev nalog revizijskega organa je opredeljena s posebnim
predpisom. Nadzorni odbor je telo, ki je sestavljen upoštevajoč načelo partnerstva.
Vlada RS nadzorni odbor sestavi in imenuje predstavnike iz organa upravljanja,
organa za potrjevanje in posredniških teles, pri delu v svetovalni vlogi pa lahko
sodeluje tudi predstavnik Evropske komisije. Nadzorni odbor je pristojen za
usmerjanje in nadziranje izvajanja Kohezijskega sklada ter projektov v okviru sklada,
spremljanje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja operativnega programa in sprejema
usmeritve za njegovo izvajanje. Ostale pristojnosti pa se uredijo s posebnim aktom.
Organ upravljanja je odgovoren za splošno upravljanje in koordiniranje aktivnosti
kohezijskega sklada v RS. Posredniško telo je v skladu z usmeritvami organa
upravljanja odgovorno za razmerje z upravičenci in je pristojno za izvajanje okoljske
in prometne politike. Končnega upravičenca sredstev oz. investitorja predstavljajo
občine, izjemo predstavlja področje zmanjševanja škodljivega delovanja voda, v
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okviru razvojne prioritete varstva okolja, kjer je Ministrstvo za okolje in prostor v
vlogi upravičenca.

3.3 KOHEZIJSKI SKLAD V FINANČNEM OBDOBJU 2007-2013

Izvajanje politik
Evropska komisija sistematično spremlja, ali drţave članice prenašajo politike EU v
nacionalne predpise v celoti in pravočasno ter ali te nacionalne predpise ustrezno
izvajajo. Če drţava članica ne izpolnjuje svojih obveznosti, jo komisija lahko postavi
pred Sodišče Evropskih skupnosti. Sodišče lahko izreče denarno kazen kršiteljem, ki
ţe dlje časa neobzirno kršijo okoljske pravne določbe. Podjetij, ki ne izpolnjujejo
posebnih zahtev, ne doletijo samo kazni, temveč se lahko od njih zahteva, da plačajo
odpravo kakršne koli škode, ki so jo povzročila okolju.

Finančna sredstva
Skupna vrednost, ki je v OP ROPI rezervirana za projekte Kohezijskega sklada, znaša
1.411 mio EUR, od tega je projektom na področju okolja ter trajnostne rabe energije
namenjenih 690,9 mio EUR, ostala sredstva pa gredo projektom na področju
prometa ter tehnični pomoči. Zgornja meja sofinanciranja znaša 85 % upravičenih
izdatkov.
V okviru nove finančne perspektive, 2007-2013, bo Sloveniji za strukturne in
Kohezijski sklad namenjenih 4,2 mljr EUR sredstev EU. K temu je potrebno prišteti še
nacionalna sredstva, ki jih bo Slovenija po potrebi, dopolnjevala s sredstvi
mednarodnih finančnih institucij, še posebej Evropske investicijske banke (EIB).7
V tabelah je predstavljena podrobnejša razčlenitev finančne perspektive.8 (Priloga)

Finančna razdelitev sredstev
Kohezijska sredstva za obdobje 2007-2013 za celotno EU znašajo 308 milijard EUR (v
cenah 20049).(Priloga)
Koriščenje sredstev iz Strukturnih in Kohezijskega sklada je definirano v Uredbi o

izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ( Uradni list RS, št. 41, 11.05.2007), ki
jo je 26.4.2007 na redni seji sprejela Vlada Republike Slovenije. V letih 2007-2013
izvaja Slovenija kohezijsko politiko na dveh ravneh:
7

European Investment Bank; Evropska investicijska banka (EIB) je bila ustanovljena leta 1958 z
Rimsko pogodbo kot banka Evropske unije, ki zagotavlja dolgoročna posojila. EIB posoja denar
javnemu in zasebnemu sektorju za projekte v evropskem interesu.
8
Glej tabele 1-5 v Prilogi
9
Glej tabelo 6 v Prilogi
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S sprejetjem Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO), kjer so
opredeljeni mehanizmi doseganja ciljev, vključno z določitvijo števila
operativnih programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami.
Operativni programi bodo imeli v obdobju 2007-2013 enako funkcijo kot
Enotni programski dokument za obdobje 2004-2006 in predstavljajo pravno
podlago za črpanje sredstev skladov. Za vsak operativni program so
določene tudi prioritete, v okviru katerih se črpajo sredstva skladov.

V NSRO je definiranih 5 ciljev:

 Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj.
 Izboljšati kvaliteto sistema izobraţevanja in usposabljanja ter raziskovalne
dejavnosti.
 Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve, še
posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenost.
 Zagotoviti pogoje za rast z ugotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanjem
kakovosti okolja in ustrezne infrastrukture.
 Skladen razvoj regij.

Cilje NSRO bo Slovenija dosegla z izvedbo operativnih programov:

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013.
 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013.

Poleg tega bodo k ciljem NSRO prispevali tudi:
 Čezmejni operativni programi:
-

čezmejno
čezmejno
čezmejno
čezmejno
čezmejno

sodelovanje
sodelovanje
sodelovanje
sodelovanje
sodelovanje

z Avstrijo,
z Italijo,
z Madţarsko
s Hrvaško,
v Jadranski pobudi.

 Transnacionalni operativni programi:
- Alpski prostor (Alpine space),
- Jugovzhodna Evropa (South East),
- Srednja in vzhodna Evropa (Central East),
- Sredozemlje.
 Medregionalni operativni programi:
- Medregionalni Tematski program IVC,
- Medregionalni Interact II program,
- Medregionalni ESPON program,
- Medregionalni URBACT program.
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4 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI
Ravnanje z odpadki je del celovitega področja ravnanja z okoljem, ki je bistvenega
pomena za kakovost ţivljenja vsakega posameznika in druţbe kot celote. Odgovorno
ravnanje z odpadki posega v vse sfere človekovega ţivljenja; gospodarsko in
socialno. Sistem odgovornega ravnanja z odpadki, za katerega se zavzemata tako
Evropska unija kot Slovenija, spodbuja odgovorno potrošništvo in ločevanje
odpadkov na izvoru. Tako predstavlja ravnanje z odpadki vitalen del kakovosti
ţivljenja. V Sloveniji smo zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki, v celoti
uskladili z evropskimi predpisi. S tem smo prevzeli zelo stroge kriterije za ravnanje z
odpadki. Stara odlagališča komunalnih odpadkov v regiji ne ustrezajo Direktivi
Evropske unije o odlagališčih odpadkov, omejen prostor teh odlagališč pa do
sedanjim odlagališčem ne omogoča, da bi zadostili strogim pravilnikom Evropske
Unije. Izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Puconci je omogočila, da
bodo le-tem lahko zadostili tudi v Prekmursko-Pomurski regiji.

4.1 NAMEN PROJEKTA
Na podlagi sklepa, da je dolgoročno oskrbo odpadkov iz občin Prekmurja in Pomurja
mogoče urediti na smoteren način in na podlagi sklepa 19-ih občin in 304-ih naselij je
bil ustanovljen CERO Puconci-Center za ravnaje z odpadki Puconci. Celotna površina
za center odkupljenega zemljišča znaša 14,6 ha.
V projekt CERO Puconci so vključene naslednje občine: MO MURSKA SOBOTA Občina
BELTINCI, Občina CANKOVA, Občina GORNJA RADGONA, Občina GORNJI PETROVCI,
Občina GRAD, Občina HODOŠ, Občina KRIŢEVCI, Občina KUZMA, Občina LJUTOMER,
Občina MORAVSKE TOPLICE, Občina PUCONCI, Občina RADENCI, Občina
RAZKRIŢJE, Občina ROGAŠOVCI, Občina SVETI JURIJ, Občina ŠALOVCI, Občina
TIŠINA in Občina VERŢEJ. Sam investitor projektna CERO Puconci, pa je na podlagi
KS Vaneča in KS Puconci, občina Puconci; čeprav nosi manjšinski deleţ investicije
projekta.
Gradnja samega centra je bila skladna z nacionalno strategijo Republike Slovenije o
ravnanju z odpadki. Na podlagi te strategije se ustrezen deleţ odpadkov iz takih
centrov usmerja na termično obdelavo ali kako drugače dokončno obdeluje. V centru
so odbrane uporabne surovine posredovane v sistem ponovne uporabe, biološki
odpadki so predelani v kompost, ostanek neuporabnih odpadkov pa se odlaga na
odlagališču. Koncept dela v centru nadalje omogoča navezavo na termično obdelavo
ostanka odpadkov ali drugo dokončno obdelavo odpadkov.
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Pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki Puconci so bile predvidene in izvedene tri
faze:

1. FAZA :








Objekt vhodne kontrole,
zbirni center za sekundarne surovine,
zbirni objekt za posebne odpadke,
hala za sortiranje in mehansko obdelavo odpadkov,
kompostarna,
razširitev odlagališča ostanka komunalnih nenevarnih odpadkov,
potrebna infrastruktura.

2. FAZA :



Naprava za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (variantno),
razširitev odlagališča ostanka komunalnih nenevarnih odpadkov.

3. FAZA :



Naprava za recikliranje gradbenih odpadkov,
razširitev odlagališča ostanka komunalnih nenevarnih odpadkov.

V nadaljevanju so razloţene nekatere izmed komponent izgradnje CERO-Puconci.

Objekt vhodne kontrole
Zgradba je predvidena na vhodu v CERO Puconci. Tako lokacijo pogojuje tudi njena
namembnost, ki je predvsem sprejemna in vhodna kontrola odpadkov. V pritličju
objekta so tudi prostori, ki jih uporabljajo delavci zaposleni v centru.

Objekt za posebne odpadke
Osnovni cilj dela v tem objektu je odbira in začasno skladiščenje posebnih odpadkov
do njihove odpreme do končnih predelovalcev izven območja Centra za ravnanje z
odpadki Puconci.

Zbirni center sekundarnih surovin
V objektu reciklaţnega dvorišča bomo ločeno zbirali naslednje surovine:
 Staro ţelezo iz gospodinjstev,
 barvne kovine,
 star papir,
 karton,
 razne folije,
 steklo,
 plastenke,
 ostali odpadki,
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 stare gume in
 lesne odpadke.
Zbrane surovine se od tu usmerjajo na mesta dodatne obdelave ali predelave.

Avtopralnica in trafo postaja10
Avtopralnica je postavljena v centralnem delu celotnega kompleksa z namenom
hitrega in enostavnega dostopa iz katere koli točke centra. Vsa vozila, ki se gibljejo
po centru, se pred vključitvijo v promet ali po zaključku dela temeljito operejo.
Bilanca potrebne energije je pokazala, da bo ţe v prvi fazi izgradnje centra nujno
postaviti trafo postajo.

Hala za mehansko obdelavo odpadkov
V Sloveniji oblika dokončne obdelave odpadkov še ni dogovorjena in je v pristojnosti
drţave. Lokacija omenjene hale omogoča, da se kasneje prilagodi način obdelave v
centru, izbranemu načinu dokončne obdelave na ravni drţave. V prvi fazi obratovanja
centra pa je hala namenjena sortiranju in pripravi na izvoru ločeno zbranih odpadkov.
Tako je moţno zagotoviti največjo stopnjo čistosti posameznih frakcij in se prilagoditi
načinu predelave.

Kompostarna
Sistem kompostiranja je dopolnjen z računalniško kontroliranim vpihovanjem zraka. S
tem se bistveno zmanjšajo eventualno moţne emisije smradu in skrajša postopek
kompostiranja.

Odlagališče ostanka odpadkov
Na površini predvideni prvi razširitvi, je razpoloţljivega prostora za odlaganje 4 do 5
let. Z izkoriščanjem varčevalnih potencialov kot so ločeno zbiranje posameznih frakcij
(papir, plastike,…), sortiranje in mehanska obdelava, se doba odlaganja na tej
površini podaljša.
-ODPLINJEVANJE
Odplinjevanje obstoječega odlagališča se izvaja pasivno preko plinskih jaškov, na
katere je montirana naprava za seţiganje deponijskega plina. Tehnika odplinjevanja
na novem odlagališču je predvidena v skladu z zahtevami zakonodaje z obzirom na
količino plina, po posameznih fazah.
10

Betonske transformatorske postaje, ki se uporabljajo za napajanje porabnikov z električno energijo
v distribuciji in industriji. Vključijo se lahko kot krajna, prehodna ali vozelna. Postaje se uporabljajo za
nazivne napetosti 10 in 20 kV z moţnostjo vgraditve enega ali dveh transformatorjev moči do 630 kVA
in do 1000 kVA. Kratkostična moč pri 10 kV mreţi je 350 MVA, pri 20 kVA mreţi pa je 500 MVA.
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-IZCEDNE VODE
Izcedne vode iz odlagališča se zbirajo v zbirnem bazenu in se čistijo na prirejeni
biološki čistilni napravi ob bazenu. Delno očiščena izcedna voda iz ČN odteka v
»čisti« del zbirnega bazena, od koder se s pomočjo črpališča in tlačnih drenaţnih cevi
vrača v odlagališče za vlaţenje, v nadaljnjo anaerobno obdelavo in koriščenje
filtracijskega učinka odlagališča. Iz bilance izcednih vod in predlaganega vračanja
izcednih vod nazaj v telo odlagališča izhaja, da v času polnjenja ni potrebno dodatno
čiščenje in odvajanje izcednih vod. Morebitne viške izcedne vode se odvaţa na ČN v
Mursko Soboto.
-METEORNE VODE
Meteorne vode se pred iztokom v potok zbirajo v laguni-biotopu. Laguna sluţi kot
rezervoar vode za povratno namakanje odlagališča in kot moţna poţarna rezerva.
Laguna je s svojo zasaditvijo in naselitvijo, indikator pravilnosti delovanja sistema
odvajanja meteornih voda. V času polnega obratovanja je v centru skupno cca
35.000 ton odpadkov, kar je pribliţno 350 kg na prebivalca letno. Za financiranje
investicijskega projekta so bila predvidena sredstva občin, sredstva MOP, okoljska
dajatev in sredstva predstrukturnega sklada ISPA. Zaradi pomanjkanja prostora za
odlaganje odpadkov in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju sredstev EU skladov,
so se na omenjeni lokaciji dela začela izvajati ţe v letu 2003. Izvedena je bila
razširitev odlagališča, sanacija obstoječega odlagališča v Puconcih ter odplinjevanje
odlagališča. Zgrajena je bila tudi trafo postaja ter nabavljen kompaktor. Za potrebe
celotnega centra je bilo odkupljeno zemljišče. Celotna vrednost realiziranih investicij
(zemljišče, projektna in investicijske dokumentacija, izvedba investicij, vodenje in
nadzor) znaša cca 33,3 mio €. Občine so financirale investicijo v deleţu 56 %,
sredstva okoljske dajatve pa predstavljajo 44 %. Omenjene investicije so bile izvzete
iz celotnega projekta, ki je financiran s sredstvi ISPA. Po podpisu finančnega
memoranduma je CERO Puconci začel pripravljati razpisno dokumentacijo za oddajo
del po pravilih PRAG11. Zaradi članstva v EU s 1. majem 2004 so morali prekiniti
pripravo razpisne dokumentacije po pravilih PRAG in čakati na pravila za pripravo
razpisne dokumentacije po našem ZJN-1. Po novih pravilih so začeli pripravljati
razpisno dokumentacijo šele v letu 2005. Najugodnejša je bila ponudba SGP
Pomgrad d.d., Murska Sobota v skupnem nastopu s partnerjem VGP Drava Ptuj d.d.,
Ptuj. Vrednost ponudbe z DDV znaša 9,971.511,99 €. Z izvajalcem je bila sklenjena
pogodba dne 29.05.2006, začetek del (uvedba v delo) pa je bil dne 08.06.2006.

4.1.1 Transparentno črpanje namenskih sredstev
Občina Puconci je uspela pridobiti sredstva kohezijske politike za sofinanciranje
izvajanja vseh nalog, prav tako je uspela pridobiti 50 odstotkov upravičenih stroškov
11

Pravila PRAG so pravila, ki ţe v razpisni dokumentaciji predvidevajo natančno določitev pogojev
glede zahtevane kakovosti opreme, parametrov čiščenja odpadne vode in obratovalne varnosti čistilne
naprave.
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za projekt CERO. Celotna dokumentacija je bila sicer pripravljena s pet mesečno
zamudo, vendar pa je do zamika prišlo zaradi zakasnitve pri potrditvi investicijskega
programa s strani občin sofinancerk. Zaradi tega je računsko sodišče v svojem
revizijskem poročilo podalo naslednjo ugotovitev: »Ugotavljamo, da je občina
Puconci uspela izpolniti pogoje za pravice črpanja Kohezijskega sklada za projekt
CERO Puconci, vendar je način tvegan in v bodočih primerih ne bo nujno vodil do
uspešnega zaključka« (Revizijsko poročilo Računskega sodišča, 2007, str. 37).
Naslednji grafi prikazujejo transparentne strukture financiranja za 1. in 2. fazo in
celoten projekt CERO Puconci.
Graf 1:Prikaz strukture financiranja

Vir: Revizijsko poročilo Računskega sodišča, 2007, str. 16
Kot je razvidno iz zgornjega grafa je projekt v celoti financiran 100 %, kar prav tako
ugotavlja računsko sodišče v svojem poročilu.
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Graf 2: Pregled gibanja gradbenih del za CERO Puconci

Vir: Revizijsko poročilo Računskega sodišča, 2007, str. 17
Grafikon nam prikazuje, da občina pred pripravo ni kvalitetno ocenila vrednost
celotnega projekta, predvsem pri vrednosti glavnih izvajalskih del, kjer končna
vrednost presega prvotno za 1,25 milijonov evrov. Prav zaradi tega je prišlo do
posledičnega zniţanja sofinanciranja celotne investicije s sredstvi Kohezijskega
sklada, kar lepo prikazuje naslednji graf deleţa sofinanciranja upravičenih stroškov s
sredstvi Kohezijskega sklada.
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Graf 3: Prikaz gibanja deleţa sofinanciranja upravičenih stroškov s sredstvi
Kohezijskega sklada v odvisnosti od upravičenih stroškov

Vir: Revizijsko poročilo Računskega sodišča, 2007, str. 18
Iz teh grafikonov je razvidno, da je občina transparentno črpala sredstva
kohezijskega sklada; takšno mnenje je v svojem revizijskem poročilu prav tako
podalo računsko sodišče dne 3.1.2007.

4.1.2 Sredstva ISPA porabljena v skladu s predpristopno pogodbo
Za obdobje 2000-2006, je bilo na voljo za ta instrument 1.040 milijonov EUR letno.
Med prvimi štirimi leti izvajanja (2000-2003), je ISPA subvencioniral več kot 300
obseţnih naloţb v infrastrukturo v 10-ih drţavah kandidatkah Srednje in Vzhodne
Evrope (Bolgarija, Češka, Estonija, Madţarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija,
Slovaška, Slovenija). Pomoč je znašala 7 milijard EUR, za vrednost naloţbe v višini
več kot 11,6 milijard EUR. Od 1. januarja 2005, Hrvaška koristi pomoč ISPA. V
nacionalni ISPA strategiji je bil predvidel pričetek CERO Puconci v 2000, tako je
občina akte potrebne za to ureditev začela urejati ţe v letu 1999 s tem ko je sprejela
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za razširitev in dograditev odlagališča
komunalnih odpadkov Puconci. Sam investicijski program pa je bil pripravljen šele v
aprilu leta 2002, ki je bil od vseh sofinancerjev potrjen 14.6.2002. Računsko sodišče
navaja, da je v letih 2002-2005 ter med njeno revizijo bila odgovorna oseba Ludvik
Novak, ţupan Občine Puconci. Pod njegovo odgovornostjo je Občina Puconci
pridobila sredstva ISPA za projekt CERO Puconci, sam dokument o odobritvi
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sredstev; Finančni memorandum12, je Evropska komisija podpisala 19.10.2003
Republika Slovenija pa 19.11.2003.
Finančni memorandum vsebuje naslednje finančne podatke:
 Celotna vrednost projekta je 10,12 milijonov evrov.
 Upravičeni stroški znašajo 6,60 milijonov evrov.
 Deleţ sofinanciranja EU je 50 odstotkov upravičenih stroškov oz. 3,30
milijonov evrov.
Celotna investicija je, kot je razvidno iz nadaljnjih poglavij diplomskega dela,
razdeljena na dve etapi oz. fazi. Razdelitev na faze je bila potrebna zaradi samih
sanacijskih del na odlagališču Puconci. Predmet samega sofinanciranja s sredstvi
ISPA pa so upravičeni stroški druge etape.
Graf 4: Primerjava odhodkov občine z vrednostjo projekta CERO-Puconci

Vir: Revizijsko poročilo Računskega sodišča, 2007, str. 6
Računsko sodišče ugotavlja, da so vsi postopki pri pridobivanju ISPA bili transparenti,
in da so se v času njegove reviziji vsa sredstva porabila skladno s finančnim
memorandumom.

12

Memorandum je dokument, ki zabeleţi bilo kakšen dogodek ali opazovanje in predvidevanje; je
nekakšen dokument pogojev in pravil določenega sporazuma. V tem primeru gre za pogoje in pravila
financiranja projekta CERO Puconci.
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4.2 FINANCIRANJE

4.2.1 Financiranje prve faze projekta 2003-2007
V predinvesticijski fazi sta bila s strani občine Puconci predstavljena dva načina
financiranja, med katerima se je izbiralo. Ta zasnova je bila narejena z namenom
izbire optimalne variante reševanja problematike odlaganja odpadkov v pomurski
regiji, ki bo obdelana v investicijskem programu.

Varianta 1: »Brez« investicije.
Ta varianta predstavlja ohranjanje obstoječega stanja brez investicije. Do sedaj so se
na področju Pomurja zbirali odpadki na treh lokacijah, in sicer na deponiji v Puconcih,
deponiji v Ljutomeru in deponiji v Hrastju-Moti. Zaradi zagotavljanja dolgoročnega
reševanja ravnanja z odpadki v regiji, je bilo potrebno navedene deponije zapreti in
odpadke odvaţati na eno od obstoječih ali novo zgrajenih urejenih deponij v Sloveniji
ali celo v tujini. Kot varianto so pripravili primer zaprtja treh omenjenih deponij in
odvaţanje odpadkov na deponijo v Novem mestu. Za to varianto je odbor pripravil
izračun neto sedanje vrednosti za stroške zapiranja deponij, stroške transporta in
deponiranja odpadkov na deponijo v Novem mestu za obdobje 25 let.

Varianta 2: Ta varianta obravnava investicijo izgradnjo zbirno-sortirnega centra za
ravnanje z odpadki v Puconcih.

Investicija zajema:
 Sanacijo in rekultivacijo obstoječe deponije.
 Izgradnjo nove deponije.
 Izgradnjo zbirno-sortirnega centra za odpadke, ki sestavljajo: upravno
sanitarni objekt z mostno tehtnico, zbirni center sekundarnih surovin, hala za
mehansko sortiranje odpadkov, zbirni center za nevarne odpadke in
kompostarna (odprti tip z vpihavanjem zraka).
Izgradnja zbirno-sortirnega centra pomeni pozitiven premik v smeri ravnanja z
odpadki na tem območju, saj zmanjšuje količino odpadkov, predvidenih za odlaganje
na deponiji, obenem pa je bila izpolnjena tudi zahteva predelovalcev odpadkov po
kvalitetnejšem ločevanju odpadkov oz. bi se povečala količina sekundarnih surovin ali
energentov. Obe stroškovni varianti so takrat primerjali po metodi stroškovne
učinkovitosti in ugotovili, da je Varianta 2 stroškovno bolj učinkovita, in sicer: stroški
zapiranja deponij po varianti 1 so znašali 1,92 milijona evrov, stroški letnega
transporta in deponiranja odpadkov v Novem mestu pa 1,67 milijona evrov.
Investicijska vrednost variante 2 pa je po izračunih znaša 9,64 milijonov evrov.
Preračunana neto vrednost diskontiranih stroškov za obdobje 25 let po varianti 1 je
znaša 17,30 milijonov evrov in po varianti 2 pa 15,78 milijonov evrov. Iz tega je
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razvidno, da je varianta 2 bila boj stroškovno učinkovita. Iz zgornjega besedila je
razvidno, da se je projekt izvajal po 2. varianti stroškovne učinkovitosti, vendar pa je
prav tako ta varianta bila razdeljena na dve etapi, ki sta vsaka v svojem določenem
časovnem obdobju pomenili financiranje prve in druge faze izgradnje CERO Puconci.
Investicija je bila financirana iz lastnih in tujih sredstev; (Prva etapa (FAZA)
investicije), ki se je izvajala do leta 2005 je bila financirana s strani občin v višini 1,86
milijonov evrov oz. 56,17 % in iz takse za obremenjevanje okolja v višini 1,45
milijonov evrov oz. 43,83 %.
Iz tabele 813 (Priloga) je razvidno, kako se je financirala prva faza projekta CERO
Puconci. V prvi fazi samega projekta ni bilo sofinanciranja s strani kohezijskega
sklada, vendar se ta pojavi šele v drugi fazi izgradnje CERO Puconci, kar je
predstavljeno v naslednjem podpoglavju. Predstavljena je realizacija financiranja v
evrih. (Priloga)

4.2.2 Financiranje druge faze projekta 2007-2010
V skladu s Prostorskim planom Občine Puconci in Lokacijskim načrtom LN-18/98 se je
v letu 2008 pripravljala druga faza izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki
Pomurje, ki zraven druge faze širitve obstoječega odlagališča in obdelave izcednih
vod, obsega še obdelavo odpadkov do stopnje, ki dovoljuje odlaganje ostanka. Poleg
obvezne obdelave odpadkov, ki jo od leta 2004 nalaga zakonodaja, je pomembno, da
se v fazi 2 dokončno očistijo izcedne vode do stopnje za izpust v vodotok, medtem,
ko je bilo v prvi fazi izvedeno le predčiščenje s potopnim diskom, nato pa vračanje
očiščenih vod na obstoječe odlagališče.
Cilj projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - druga faza« je
nadgraditi in modernizirati obstoječi sistem obdelave odpadkov CERO Puconci prva
faza, ki sedaj obvladuje le obdelavo ločeno zbranih frakcij, odprto kompostarno in
odlaganje preostalih mešanih odpadkov. Poseg se načrtuje na površini skupne
velikosti 12,8 ha od tega je sedaj le tega 9.100 m2 stavbnih površin, za II. Fazo-MBO
je načrtovanih še 5.500 m2 stavbnih površin, odlagalne površine pa znašajo skupno
4,72 ha, od tega odlagalne površine druge faze 2,4 ha. V objektih druge faze se bo
vršila mehansko biološka obdelava (MBO) mešanih komunalnih odpadkov, ki
prihajajo s celotnega prispevnega območja (20 03 01 ca 28.000 ton/leto). Sam plan
izgradnje je bil finančno in plansko opredeljen, zaradi večje transparentnosti same
druge faze izgradnje.
Druga etapa (FAZA14), ki se je izvajala od leta 2005 do 2008 in je bila financirana s
strani občin v višini 1,54 milijonov evrov oz. 18,26 %, s sredstvi drţavnega proračuna
v višini 3,72 milijonov evrov oz. 44,09 % ter 3,18 milijonov evrov oziroma 37,65 % iz
nepovratnih sredstev ISPA (Priloga).
13
14

Glej tabelo 8 v Prilogi
Glej tabeli 8 Prilogi
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Skupna innvesticija je bila v višini 3,41 milijonov evrov oz. 28,96 % financirana iz
sredstev občin, 44,01 % oziroma 5,18 milijonov evrov iz sredstev drţavnega
proračuna ter 3,18 milijonov evrov oziroma 27,03 % iz nepovratnih sredstev ISPA.

4.3 IZVAJANJE PROJEKTA

4.3.1 Zaposlitvene moţnosti
Z investicijo v regionalni center za ravnanje z odpadki je bilo potrebno zaposliti
delavce, ki bodo delali na obratovanju in vzdrţevanju. Dinamika in struktura
zaposlenih po izvedbi investicije je za obdobje petnajstih let prikazana v tabeli 915.
Po enajstem letu bo število zaposlenih ostalo na enakem nivoju. Računovodstvo in
administracijo bodo pokrivale strokovne sluţbe javnega podjetja. (Priloga)

4.3.2 Gospodarske moţnosti
V CERO Puconci je vključena celotna Pomurska regija s 27 občinami oziroma 124.719
prebivalci (podatek SURS, popis prebivalstva). Pomursko regijo sestavljajo sledeče
občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kriţevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske
Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkriţje, Rogaševci, Sveti Jurij,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Verţej. Kot vplivno področje projekta se
upošteva 125.000 prebivalcev, čeprav Operativni program navaja za to regijo
122.068 prebivalcev.
Pravna podlaga za skupno pripravo, izvedbo in financiranje investicije je Medobčinska
pogodba o sofinanciranju izgradnje in obratovanje regijskega centra »Zbirno-sortirni«
center za ravnanje z odpadki Puconci (skrajšano Center) z dne 14.06.2002, s katero
so se občine dogovorile o ureditvi medsebojnih razmerij pri pripravi in izvedbi
projekta ter se med drugim zavezale za skupno zdruţevanje finančnih sredstev, ki so
povezana z izgradnjo Centra. V letu 2005 je bil podpisan Aneks 2 k osnovni pogodbi,
ki je opredelil medsebojna razmerja vseh sodelujočih občin pri gradnji Centra-prva
faza. V letu 2008 je 20 občin podpisalo še Aneks 3, ki opredeljuje sodelovanje občin
pri izvedbi centra za ravnanje z odpadki – druga faza (brez občin iz območja UE
Lendava). Do leta 2009 bo podpisan Aneks 4, ki ureja vključitev občin iz območja UE
Lendava v Center in poravnavo obveznosti za prvo fazo ter Aneks 5, ki ureja
sofinanciranje druge faze s strani vseh 27 občin. Kakor je razvidno ţe iz prejšnjega
poglavja sam projekt prinaša 28 novih delovnih mest, kakor tudi vse prednosti
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varnega skladiščenja in razgrajevanja odpadkov. Prav tako bodo v projekt vključeni
štirje izvajalci javne sluţbe:
 Saubermacher Komunala,
 Saubermacher Slovenija, d.o.o., PE Lenart,
 Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer,
 Komunala Lendava, d.o.o.
kar prav tako prinaša nove zaposlitvene in gospodarske moţnosti v občinah z
omenjenimi podjetji. Gospodarske moţnosti projekta CERO Puconci tako lahko
strnemo v nekaj ključnih točk in ugotovimo, da sam projekt prinaša veliko »dobrega«
pomurski in prekmurski Regiji;
 Nadgradnja in modernizacija obstoječega centra za ravnanje z odpadki v
Pomurski regiji s 27 občinami bo rešila problem predelave odpadkov okrog
122.068 prebivalcem.
 V celotno regijo bo vpeljana moţnost ločenega zbiranja odpadkov na viru.
 Z novim centrom za ravnanje z odpadki se bodo, tako v fazi izgradnje kot tudi
med obratovanjem, odprle nove moţnosti zaposlovanja za lokalno
prebivalstvo.
 Projekt bo imel pozitivne vplive tako na okolje kot tudi na ljudi, ki ţivijo tam,
saj bo modernizacija centra zmanjšala vplive na okolje.

Izvedba projekta tako zagotavlja:
 nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo,
 izboljšanje okolja (zmanjšanje emisij v zrak in tla kot tudi zmanjšanje količine
biološko razgradljivih odpadkov),
 dostopnost dopolnilnim dejavnostim, nove surovine narejene iz sekundarnih
surovih materialov,
 moţnost uporabe novih okoljskih tehnologij.

4.3.3 Zagotavljanje varnega odlaganja nevarnih odpadkov
Nacionalni program varstva okolja je osredotočen na razreševanje najpomembnejših
problemov v okolju in je samo prvi korak k dolgoročnemu obvladovanju problematike
razmerij med drţavo in druţbo. Osnovni cilj nacionalnega programa varstva okolja je
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boljše okolje za ţivljenje v Sloveniji ter uveljavitev okolja kot omejitvenega in
spodbujevalnega dejavnika razvoja. Slovenija je ratificirala Baselsko konvencijo o
nadzoru gibanja nevarnih odpadkov preko meja ter njihovega odlaganja (Uradni list
RS, št. 48/93-MP, št. 15/93). Predvidena je tudi ratifikacija Helsinške konvencije o
prekomejnih vplivih industrijskih nesreč.
Prednostni cilji Slovenije na prehodu v tretje tisočletje so:
 Uspešno dokončanje zastavljenih programov varstva zraka, in njihovo dopolnitev
s programi zmanjševanja emisijskih koncentracij troposferskega ozona in drugih
škodljivih snovi ter emisij toplogrednih plinov.
 Izboljšanje stanja vodnega okolja.
 Uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki.
 Ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genetskih virov.
 Krepitev institucij varstva okolja na vseh ravneh.
Ravnanje z odpadki je ena od najslabše rešenih nalog v okviru varstva okolja v
Sloveniji. Odlaganje na lokalne (občinske) deponije je praktično edina moţnost
ravnanja s komunalnimi odpadki in preteţno tudi z industrijskimi odpadki, pri čemer
pa so ta odlagališča pogosto neprimerno locirana, tehnično neustrezna (netesnjena,
neodplinjena, poplavna oz. v dosegu talnih vod...), povrh vsega pa ţe preteţno
zapolnjena. V Sloveniji je 50.000-60.000 divjih odlagališč. Posledica neustreznega
ravnanja z odpadki je tudi prekomerno sproščanje metana iz odlagališč odpadkov,
kar prispeva okoli 5 % k celotni emisiji toplogrednih plinov v Sloveniji. Mnogo deponij
nima ustrezne dokumentacije in urejenega pravnega statusa. Ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov po gospodinjstvih imajo organizirano le v nekaterih občinah.
Problem predelave ločeno zbranih odpadkov ni ustrezno rešen.
Osnovni cilji ravnanja z odpadki so zato:
 Zmanjšanje nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru.
 Povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov.
 Vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.
 Postopna odprava starih bremen.
Na podlagi tega je podjetje E-NetSI16 d.o.o. izdelalo analizo vplivov celotnega
projekta CERO Puconci, na okolje.

Zrak


Sanacija obstoječe in predviden deponije-Zapolnitev obstoječe deponije in
površinska zatesnitev z integrirano metansko oksidacijo sta bili izvedeni na način,

16

Eno prvih okoljskih konzultantskih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarja s svetovalnimi projektni na
področju varovanja okolja.
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da bodo emisije snovi in vonjav iz telesa deponije minimalne in v skladu s
Pravilnikom o odlaganju odpadkov.
- Zaradi sanacije in rekultivacije deponije ne bo prihajalo do dodatnih emisij
snovi in vonjav v atmosfero. V prekrivnem materialu ne bodo potekali
procesi, pri katerih bi nastajal bioplin, obstoječa in predvidena plinska
mreţa pa sta dovolj kvalitetni za zbiranje in tretiranje nastalega
deponijskega plina.
Kompostarna-Plini se pri kompostiranju sproščajo v okolico predvsem v fazi
zračenja. Kompostni kupi so pokriti in do emisij prihaja difuzijsko, količina plinov
pa je odvisna od faze, v kateri se nahaja kompostni kup.
- Obremenitev z vonjavami je v primeru pravilnega postopka kompostiranja
minimalna-rahlo kiselkast vonj. Bistveno pa se obremenitev z vonjavami
poveča v primeru premajhnega zračenja, takrat postane problematična. V
tem primeru se namreč sproščajo še anaerobni plini, kot so amonijak in
amini, metan, organski sulfidi in ţveplovodik.
- Oksidacijski produkti v primeru dovolj kvalitetnega zračenja so ogljikov
dioksid, niţji organski alkoholi, aldehidi, kisline, produkti amonijaka pa
samo v primeru, če je pH previsok. Količina bioplina, ki se sprosti, je
odvisna tudi od pH raztopine, zato je pomembno, da je pH vode za
vlaţenje pod 7 (rahlo kisla).
Emisije v atmosfero, ki jih povzročajo izcedne vode-Izcedne vode iz deponije so
obremenjene z organskimi spojinami in nasičene s komponentami bioplina.
Razgradni procesi razpada potekajo relativno hitro, posebno pri višjih
temperaturah. Predvidevalo se je, da bo obremenitev zraka iz zbirnega bazena za
izcedne vode minimalna.
Reciklaţno dvorišče/Zbirni center sekundarnih surovin-Hala za sortiranje
sekundarnih surovin bo odprta, vendar nadkrita z montaţno streho. V hali bo 8
kontejnerjev. Snovi v kontejnerjih bodo odpadne kovine in odpadni stabilni
organski polimeri. Pri pogojih sortiranja in skladiščenja teh odpadkov ne bo
prihajalo do procesov, pri katerih bi se lahko sproščale hlapne škodljive snovi v
zunanjo atmosfero.
Hala za mehansko obdelavo odpadkov-Predvidena ventilacija iz delovnih
prostorov bo preprečevala prekomerno zaprašenost na delovnih mestih. Z
vgrajenim filtrom bodo emisije skupnega prahu v zunanjo atmosfero skozi skupen
ventilacijski izpust minimalne.
Zbirni center za nevarne odpadke-Iz zbirnega centra za nevarne odpadke bo
lahko prihajalo v posameznih skladiščih do posamičnih emisij hlapnih snovi v zrak.
Ravnanje v takih primerih je opisano v poglavju Ukrepi.
Upravno sanitarni objekt-Objekt se bo v hladnejših mesecih ogreval preko
kotlovnice na plin in bo z izpustom minimalno obremenjeval zrak.
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Tla
Deponiranje17 materiala se izvaja s sprotno izvedbo. Posteljice deponije ter ustrezne
prekrivne plasti in rekultivacija deponije bodo zmanjšali obseg prašenju podvrţenih
površin. Hkrati bo vlaţenje površja deponije s pomočjo očiščenih izcednih vod
dodatno zmanjšalo obseg prašenja z deponije. Vplivi deponije na tla bodo med
obratovanjem torej relativno omejeni, če odmislim, da bo deponija zaradi svoje rasti
prekrivala nove površine tal.

Vode
Onesnaţene vode iz kompostarne in iz centra za nevarne odpadke bodo odvajane v
zbirni bazen za izcedne vode. Sanitarne vode iz upravnega objekta bodo speljane v
dvoprekatno greznico na praznjenje, meteorne pa speljane v laguno. Načrtovana
sanacija in razširitev bosta povečali količino v odlagališče infiltriranih vod, vendar
bodo le-te po predhodnem čiščenju zgolj kratkotrajno zadrţane v za to predvidenem
bazenu, nato pa v celoti porabljene za vlaţenje deponije in kompostnih kupov.
Meteorne vode iz voznih površin in dvorišč ob in v zbirno-sortirnem centru bodo
preko lovilcev olj speljane v jarek, za pretakanje tekočih nevarnih snovi bo urejena
pretakalna ploščad, prav tako bo v centru za nevarne odpadke izgrajena suha
kanalizacija, po posameznih skladiščih pa nameščene še lovilne sklede. S tem bo
preprečeno onesnaţenje tal in podtalnice ob morebitnem izlitju olja ali kakšne druge
nevarne snovi. Zaradi deficita vode v izcednem bazenu bo tedaj za vlaţenje
uporabljena še voda iz bliţnjega umetno izvedenega zemeljskega bazena,
imenovanega laguna. Ker bo dno načrtovane deponije zaščiteno, poleg glinastega
nabitja, še s PEHD18 folijo, bo načrtovana razširitev in sanacija povsem eliminirala
izcejanje vod iz deponije v okolje. Sistematično čiščenje izcednih vod iz deponije je
torej le del tehnološkega procesa, ki naj omogoči vlaţenje deponije z dovolj čisto
vodo. S stališča varovanja okolja je torej sanacija odlagališča koristen ukrep, saj bo v
končni fazi eliminiral škodljive vplive odlagališča na površinske in podzemne vode.

Hrup
Študija je pokazala, da bo po izvedbi posega vplivno območje bolj obremenjeno s
hrupom, v primerjavi z obstoječim stanjem, saj bodo dodatni viri hrupa različni stroji
za sortiranje in kompostiranje odpadkov. Z razširitvijo pobiranja odpadkov še iz
ostalih predvidenih občin se bo število tovornih prevozov povečalo. Pričakovati je do
20 kamionov več dnevno. Prav tako je bilo ocenjeno, da moč hrupa ne bo presegala
dnevne kritične ravni hrupa predpisane za III. območje varstva pred hrupom (69
dBA) .
17

Večkrat je v različni literaturi uporabljen tudi izraz odlaganje. V primeru CERO gre za zbiranje in
odlaganje odpadkov.
18
Folija, ki se uporablja za tesnjenje in ima na koncu varjene stike, v tem primeru se uporablja, da
voda ne odpadki in škodljive snovi ne bi pronicali v podtalnico.
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Druţbeno okolje in psihosocialni vidiki
Na deponiji se bodo v začetku odlagali odpadki iz dosedanjih občin, kasneje pa se jim
bodo predvidoma pridruţile še druge občine. Deponija leţi na območju k.o. Puconci
in k.o. Vaneča. Obe katastrski občini bosta še nadalje dobivali ustrezno nadomestilo
za povzročeno škodo. V neposredni okolici deponije ni stavbnih zemljišč, zato ni
pričakovati razvrednotenja zazidljivih površin. Okrog območja nameravanega posega
se nahaja gozd, nekoliko dalje pa tudi kmetijske površine. Deponija bo vplivala samo
na definirano vplivno območje, zato moţnosti za regionalni in urbani razvoj v okolici
obravnavanega območja ne bodo spremenjene. V neposredni okolici deponije ni
stanovanjskih hiš, zato povišan hrup in morebitne vonjave ne bodo vplivale na
poslabšanje bivalnega okolja. Z vzpostavitvijo zbirno-sortirnega centra se bodo
odprla nova delavna mesta (cca 15), kar pomeni izboljšanje socialnih razmer na
območju. Investitor bo še naprej finančno podpiral razvoj infrastrukture na širšem
območju in s tem pripomogel k vzpostavitvi boljših ţivljenjskih pogojev za prebivalce
k.o. Vaneča in k.o. Puconci.

Rastlinstvo in ţivalstvo
Gozd na vplivnem območju deponije ima estetsko, ekološko in higiensko-zdravstveno
funkcijo. Zato je okrog deponije predviden varovalni pas gozda, ki ga namerava
investitor v celoti odkupiti (okrog 7 ha gozda) in vzdrţevati. Po uporabi bo deponija
rekultivirana z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. Ograja bo onemogočala dostop
večjim sesalcem na celotno območje deponije in zbirno-sortirnega centra. Sklepam,
da dostopa na deponijo ni mogoče preprečiti manjšim sesalcem (predvsem
glodalcem in malim zverem) in pticam (krokarji, vrane,…). Tem bo deponija, kljub
rednemu prekrivanju, še naprej predstavljala obilen vir hrane.

Krajinske in vidne značilnosti okolja
Po končanju gradbenih del bo investitor uredil okolico centra, asfaltiral dovozno cesto
in uredil avtopralnico pred izstopom. Z izgradnjo zbirno-sortirnega centra se bo
spremenila krajinska slika prostora, spremenjena bo namembnost zemljišča v
zazidalno. Zaradi deponije je ţe in bo v prihodnje še spremenjen relief pokrajine na
obravnavanem območju. Območje zbirno-sortirnega centra in deponije bo obdano z
varovalnim gozdnim pasom in ne bo vidno iz bliţnjih naselij.

Sklepna ocena izdelovalcev poročila o vplivih na okolje je, da je izgradnja Zbirno –
sortirnega centra za odpadke Puconci in razširitev ter sanacija deponije glede na
idejni projekt in navedbe naročnika in investitorja, ob upoštevanju predlaganih
okoljevarstvenih ukrepov, sprejemljiva z vidika obremenitev in sprememb okolja.
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5 PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI ČRPANJA KOHEZIJSKEGA
SKLADA NA PRIMERU CEROP IN REGIONALNEGA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI ZA OBALO IN KRAS
5.1 KRATKA PREDSTAVITEV REGIONALNEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z
ODPADKI ZA OBALO IN KRAS
V Pomurju in tudi na Primorskem skupna količina odpadkov narašča, hkrati s tem pa
se vzpostavljajo mehanizmi, ki odpadke obvladujejo. Število kontejnerjev na
ekoloških otokih (preračunano na prebivalca MO Koper) je večje, kot predpisujejo
pravila, deponija Dvori se je v zadnjih letih tehnološko posodobila in zmanjšala vplive
na okolje, obratovanje kompostarne pomeni trajno rešitev za velike količine bioloških
odpadkov, ki nastajajo bodisi v Luki Koper bodisi na javnih zelenih površinah. Center
za ravnanje odpadkov (CERO), ki deluje v okviru Luke Koper, je posredno zmanjšal
obremenitve na deponiji Dvori, saj le 20 % odpadkov, ki nastanejo v Luki, končana
na deponiji (ostalo se loči in reciklira oziroma seţge v drugih delih Slovenije). V letu
2005 je podjetje Komunala Koper po ekoloških otokih ločeno zbralo več kot 1,4 tone
odpadkov, največ od tega je bilo bioloških odpadkov in papirja. Količina stekla se iz
leta v leto zmanjšuje, medtem ko se povečuje količina plastične embalaţe. Glavni
dejavnik pri zmanjšanju količin odpadkov so ljudje sami. Če ne ločujejo odpadkov in
v zabojnik za določeno vrsto odpadkov vrţejo druge odpadke, je Komunala Koper
primorana pomešan material iz celotnega zabojnika odloţiti na deponijo v Dvorih, v
nasprotnem primeru pa frakcije lahko proda odvzemnim podjetjem in prihrani
prostor. Izzivi, ki ostajajo, so vzpostavitev novega zbirnega centra za Juţno
primorsko regijo, ki naj bi deloval v MO Koper (ker se na območju Kopra zbere
največ odpadkov) in nove regijske deponije odpadkov. Občine Juţno primorske regije
v skladu s strateškimi drţavnimi usmeritvami podpirajo regionalni pristop ravnanja z
odpadki. V letu 2002 so občine podpisale konzorcialno pogodbo za regijsko ravnanje
z odpadki in tako ustanovile Konzorcij GOJUP. Drţava je Konzorciju omogočila
koriščenje okoljskih dajatev za regijske investicije in lokalno urejanje zbirnih centrov
in obstoječih odlagališč. Po spremenjenih razmerah na področju ravnanja z odpadki
(leta 2008 so se zaprla vsa odlagališča na razpoklinskem kraškem terenu) in mnenju
ljudi o primernosti obremenitve seţanske občine se je Konzorcij odločil, da bodo za
vse občine skupaj zgradili dva regionalna centra za ravnanje z odpadki, ki bosta
imela vsak drugačni funkciji:
 Regijski CERO Koper, v katerem bo potekala obdelava ločeno zbranih frakcij,
Vsebuje:
sortirnico, kompostarno, demontaţo kosovnih odpadkov in bele tehnike, zbirni center
in pretvorno postajo;
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 regijski CERO Koper, kjer bo potekala mehanska biološka obdelava preostanka
odpadkov in njihovo odlaganje na površini s 500.000 m3 volumna.
V okviru drugega regijskega centra je zaključena študija »Izbor in ocena primernosti
potencialnih lokacij za regijsko odlagališče komunalnih odpadkov«, ki jo je izdelal
Geološki zavod Slovenije. Študija je iskala najprimernejša območja znotraj osmih
občin za umestitev drugega regijskega centra. Lokacij je 16, občine pa jih morajo
oceniti z vidika druţbene sprejemljivosti in izbrati najprimernejšo.

5.1.1 Kratek opis prve faze in primerjava s CEROP
Programske usmeritve na področju regionalnega ravnanja z odpadki predvidevajo
aktivnosti na treh ravneh:.
 Lokalna (občinska) raven
Zajema zbiranje in ločevanje odpadkov na izvoru. Vključuje transportne
poti zbiranja pri povzročiteljih odpadkov, postavitev zbiralnic in zbirnih
centrov. Zbiranje vključuje tudi zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov.
 Regijska (medobčinska) raven
Zajema naknadno sortiranje, obdelavo in predelavo odpadkov, recikliranje
in predelavo ločenih frakcij odpadkov, trţenje sekundarnih surovin,
kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, obdelavo in odlaganje
preostanka odpadkov ter pripravo odpadkov za morebitno termično
obdelavo na nacionalni ravni.
 Nadregijska (nacionalna) raven
Zajema termično obdelavo preostanka odpadkov in odlaganje ostanka po
termični obdelavi s hkratnim izkoristkom energije.
Juţno primorska regija je sledila drţavnim usmeritvam in so tako v letu 2001 občine
Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Piran, Seţana in Mestna občina
Koper podpisale pismo o nameri ter leto kasneje tudi konzorcialno pogodbo za
skupno/regijsko ravnanje z odpadki.
Z opredelitvijo za regionalno ravnanje z odpadki je drţava konzorciju GOJUP
omogočila koriščenje okoljskih dajatev/taks za regijske investicije in lokalno
urejanje zbirnih centrov in obstoječih odlagališč. Konzorcij GOJUP si je kot prvo
operativno nalogo zadal takojšnjo uvedbo ločenega zbiranja odpadkov na izvoru in
ureditev zbiralnic in zbirnih centrov na ravni posameznih občin. Prva skupna naloga
Sveta konzorcija je bila izdelava projektne študije ravnanja z odpadki v Juţno
primorski regiji - REGIJSKI CENTER GOJUP. Projektna naloga študije je zajemala tri
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faze. Prva faza naloge je vključevala analizo obstoječih značilnosti ravnanja z odpadki
v regiji, druga faza je opredelila moţne načine ravnanja z odpadki in v grobem
definirala potrebne ureditve s pripadajočo opremo ter ekonomsko analizo, tretja faza
pa je obsegala grobo idejno zasnovo objektov v sklopu RC GOJUP na razpoloţljivih
lokacijah obstoječih odlagališč. S predstavitvijo študije javnosti, so se na območju
Seţane, ki naj bi nosila največji deleţ odlaganja, razvile številne polemike med
zainteresirano javnostjo. V tem času je tudi drţava za obstoječa odlagališča na
kraškem razpoklinskem terenu sprejela odločitev, da se le ta v letu 2008 zapirajo.
Mednje sodi tudi obstoječe seţansko odlagališče odpadkov. Kot je očitno iz zgoraj
zapisanega, se prva faza izgradnje CERO za Juţno primorsko šele začenja in zato ni
mogoče primerjati samega finančnega vidika s CERO Puconci. Vendar pa je ostali
vidik popolnoma enak, le da se Primorci spopadajo z nezainteresiranostjo primorskih
občin; prav v ta namen je bil ustanovljen GOJUP, ki skrbi za pravilno izvedbo
kandidature za sredstva kohezijskega sklada.

5.1.2 Kratek opis druge faze in primerjava s CERO Puconci
Za Regionalni CERO Koper poteka javni razpis za izdelavo investicijsko-tehnične
dokumentacije. Zaključena je študija »Izbor in ocena primernosti potencialnih lokacij
za regijsko odlagališče komunalnih odpadkov konzorcija GOJUP«, ki jo je izdelal
Geološki zavod Slovenije. Namen študije je bil iskanje najprimernejšega območja
znotraj občin članic konzorcija GOJUP za umestitev drugega regionalnega centra, ki
vključuje mehansko biološko obdelavo preostanka odpadkov in odlaganje preostanka
po mehansko – biološki obdelavi (MBO). V pripravi in izvajanju je ena najteţjih nalog
konzorcija GOJUP, ki vključuje predvsem oceno druţbene sprejemljivosti območij, ki
so bila z vidika naravnih danosti opredeljena v študiji Geološkega zavoda Slovenije.
Geološki zavod Slovenije je ţupanom občin, članicam konzorcija GOJUP, ţe predstavil
metodologijo in karto območij, kjer naravne danosti dopuščajo izgradnjo odlagališča.
Karto naravnih danosti so strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije pripravili na
podlagi izločitvenih in nekaterih omejitvenih kriterijev. Pri oblikovanju karte so
upoštevali naslednje dejavnike: vodoprepustnost kamnin oziroma geološko sestavo
tal,
prisotnost površinskih vod, poplavna območja, močvirja, vodovarstvena
območja, zavarovane krajine, naravne in kulturne spomenike. Tem naravnim
dejavnikom so dodali še podatke o poseljenosti območij, obstoječo prisotnost
industrijskih objektov in pregled infrastrukture. Ker je zelo pomemben dejavnik
sprejemljivosti lokacije tudi poseljenost oziroma oddaljenost stanovanjskih površin od
potencialne lokacije, je Geološki zavod Slovenije v karto potencialnih območij vključil
tudi te dejavnike ter pri tem upošteval, da je za lokacijo potrebnih 15 ha površine.
Karta naravnih danosti v tej fazi še ne razvršča območij po vrednostni lestvici.
Postopki umeščanja lokacij na ta območja bodo namreč morali upoštevati tudi
pomemben dejavnik ali območje ustreza tudi z vidika druţbene sprejemljivosti.
Čeprav finančni vidik primerjave prve in druge faze CERO Puconci in GOJUP sicer ni
mogoč, ker je GOJUP s svojimi deli šele na začetku, kar kaţe na to, kako uspešen je
projekt CERO Puconci in je eden izmed dveh regionalnih centrov za ravnanje z
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odpadki v Sloveniji, poleg CERO Celje, ki deluje na najvišjem nivoju. Vsi ostali centri
so šele v začetni fazi svojega delovanja in pridobivanja sredstev iz EU.
5.2 ANALIZA UČINKOVITOSTI ČRPANJA KOHEZIJSKEGA SKLADA IN
USPEŠNOSTI REALIZACIJE IZGRADNJE NA PRIMERU OBEH CENTROV
ZA RAVNANJE Z ODPADKI

5.2.1 Uspešnost izgradnje CERO Puconci
Upravno sanitarni objekt bo klasično grajeni dvoetaţni objekt, v katerem bodo
komandni prostor za tehtnico, priročni laboratorij, prostori za zaposlene in pisarniški
prostori vodstva centra. V sklopu upravno sanitarnega objekta je inštalirana mostna
tehtnica kapacitete 50 ton jeklene konstrukcije. Strojni del mostne tehtnice je skupno
z računalnikom v posebnem komandnem prostoru, kjer je sedeţ deţurne sluţbe s
stalnim video nadzorom nad celotnim kompleksom. Po registraciji prevoznika, teţe in
vrste odpadkov se voznika usmeri k različnim napravam in območjem dostave.

Objekt za posebne odpadke – površina 450 m2
Objekt bo montaţna, armirano-betonska hala. Funkcionalno je objekt zasnovan tako,
da je v srednjem rastru omogočen transport skozi halo, na obe strani pa so prostori
namenjeni začasnemu shranjevanju posebnih odpadkov. Izvedba tal v hali
onemogoča kakršenkoli stik nevarnih snovi s terenom oz. v končni fazi s podtalnico.
V centru je predvidena moţnost začasnega skladiščenja nevarnih odpadkov. Pri tem
gre za nevarne snovi, ki se izločijo ob sortiranju v centru samem, prav tako bo center
med delovnim časom dostopen tudi posameznim dobaviteljem odpadkov.

Reciklaţno dvorišče – neto površina 720 m2
Objekt za zbiranje sekundarnih surovin je lociran na terenski prelomnici. S tem je
omogočeno funkcionalno najbolj prikladno delovanje reciklaţnega dvorišča. Nivojska
razlika 1,5 m med dovoznim in odvoznim platojem omogoča sorazmerno enostaven
dovoz odpadkov in odvoz kontejnerjev z odbranimi odpadki. Pod nadstrešnico bo 8
standardno velikih kontejnerjev, v katerih se bodo začasno zbirale naslednje frakcije:
ţelezo, druge kovine, papir, karton, folije, plastika, steklo, plastenke in ostalo. Na
reciklaţnem dvorišču bodo nameščeni tudi manjši kontejnerji za druge vrste
odpadkov.

Sortirnica
Hala za sortiranje je bil največji predviden objekt v 1. fazi širitve deponije. Objekt je
montaţne gradnje dolţine 100 m, razpona 25 m in delovne višine 9 m. Funkcionalno
je objekt namenjen v 1. fazi ročnemu sortiranju na izvoru ločeno zbranih odpadkov z
namenom, da v sistemu recikliranja zagotovijo maksimalno čiste frakcije. Princip
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delovanja je dviţni tekoči trak, pod katerega se postavijo kontejnerji za čisto frakcijo.
Preostanek odpadkov se po tekočem traku spravi do stiskalnice, kjer se stisne v bale
in do odvoza skladišči v priročnem skladišču. Seveda se enak postopek stiskanja
lahko uporabi tudi za čisto frakcijo (papir, ipd.). V primeru, da pride do realizacije
termične obdelave odpadkov, se lahko ta objekt koristi za ločevanje na gorljivo
frakcijo in negorljivo frakcijo, ki se deponira. V primeru, da do termične obdelave
odpadkov ne pride, se lahko z dozidavo ustreznega objekta zagotovi mehansko –
biološko obdelavo preostanka odpadkov, ki gravitirajo na regionalni center Puconci.

Kompostarna
Dostava biogenih odpadkov se izvaja s pomočjo vozil z rotirajočim bobnom. Letno
predvidevamo okrog 200019 ton(Priloga). Po vhodni kontroli na tehtnici se material
dostavi in iztrese na pokrito prevzemno mesto velikosti 60 m2. Tu se opravi kontrola
in odstranijo neprimerne snovi. Za pripravo in obdelavo mešanice so na voljo sekalec,
mešalec in nakladalec. Za strukturni material (dodatki lesa, slame, sena, ţagovine,
ipd.) pa kovinska hala velikosti 200 m2. Kompostiranje se izvaja v pokritih
kompostnih kupih in traja do 18 tednov. Prekritje kompostnih kupov izvedemo s
posebno preprogo, ki prepreči izpiranje kompostnega kupa in zmanjša onesnaţenje.
Površina kompostarne znaša 3000 m2 in bo asfaltirana. Nastale izcedne in površinske
vode se zbirajo preko kanalskega sistema v zbirnem bazenu in se uporabljajo za
namakanje kompostnih kupov. Neuporabljena voda se vodi v bazen izcednih voda iz
deponije in se obdela. Presejan kompost se skladišči v predvidenem prostoru (60
m2), preostanek sejanja se ponovno uporabi kot strukturni material (dodatki lesa,
slame, sena, ţagovine, ipd., za vzdrţevanje zračnosti in pravilen potek
kompostiranja).

Razširitev deponije
Na vzhodni strani predvidenega centra za ravnanje z odpadki obstaja deponija s
površino okrog 15.000 m2. Zapolnitev deponije predvidevamo do leta 2021. Deponija
deluje zadovoljivo in ima uporabno dovoljenje. Po zapolnitvi obstoječe deponije se bo
izvedlo prekrivanje, ki bo imelo naslednjo sestavo:
- izravnalna plast
50 cm
- mineralna tesnitev
50 cm
- površinska drenaţa
50 cm
- rekultivacijska plast
50 cm
Prva nova razširitev deponije sledi kot podaljšanje obstoječe proti zahodu s tlorisno
površino 16.000 m2 oziroma 90.000 m3, kar zadošča za 6-7 let. Širitev deponije je
predvidena v fazah tako, da se po plasteh nasipava celotni plato namenjen
posamezni fazi. Negativni vpliv na podtalnico sosednjih zemljišč se prepreči z izvedbo
tako imenovanega »klina« 1,50 m visokega trikotnega nasipa iz gline, ki omejuje
plato namenjen za telo deponije.
19

Glej tabelo 10 v Prilogi
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Izolacija dna deponije se izvede na sledeči način: izravnava podlage po odrivu
humusa, - prva plast tesnjenja zbite gline debeline 25 cm, - druga plast tesnenja
zbite gline debeline 25 cm, visokotlačna polietilenska folija 2,5 mm, tekstilna folija
(flies) 1200 gr/m2, gramozni nasip 50 cm, tekstilna folija 800 gr/m2. Na tako
pripravljeno podlago se začnejo nalagati odpadki v plasteh po 200 cm, predvidoma
skupno do 13,5 m višine, kjer je ţe upoštevana površinska tesnitev in rekultivacija.
Za odvajanje deponijskega plina se izvede plinska drenaţna mreţa od plinskih
vodnjakov do plinskih jaškov. Od tu se plin vodi do plinskega kondenzatorja in preko
zgoščevalnika plina. Gorljivi plin (CH4) se spelje direktno v visoko temperaturno
baklo, kjer se sproti seţge. Negorljivi plin se vodi preko biofiltra, kjer prehaja skozi
plast sesekljane drevesne skorje in komposta. Pri prehodu skozi biofilter se plin očisti,
kondenzirani del se kot izcedna voda vodi v jašek izcednih vod, prečiščeni del plina
brez vonja pa se spušča v zrak. Pred nalaganjem deponije se izvede sistem za
odvajanje izcednih voda. Pri tem je posebnega pomena naprava drenaţnega sloja
debeline 50 cm, z zadostno trdnostjo in velikostjo zrnc ter vodoprepustnostjo. Zbirne
cevi za odvajanje izcednih voda se morajo polagati z naklonom vsaj 2 % in
zagotovljeno moţnostjo za izpiranje. V izogib vplivom posedanja v deponijskem
telesu, so jaški sistema izcednih vod izvedeni zunaj deponije. Od tu teren omogoča,
da se izcedne vode z naravnim padcem vodijo do bazena za izcedne vode. Tu se
preko kolumnega reaktorja delno očistijo in uporabijo za reinjiciranje v deponijsko
telo. V primeru viška izcednih voda, se le-ta obdela na čistilni napravi v Murski
Soboti.

Izgradnja infrastrukture
V prvi fazi širitve deponije in izgradnje centra se predvideva izgradnja naslednje
infrastrukture:
a) Obstoječa makadamska cesta, ki vodi skozi kompleks centra, se ustrezno razširi
in uredi skladno z veljavnimi standardi. Dostop v sortirni del deponije bo samo
eden-dvosmeren. Ob vhodu v center se izvede razširitev trase obstoječe ceste
proti severu za potrebe tretjega pasu, v katerem bo izvedena tehtnica nosilnosti
60 ton. Delovni platoji so asfaltirani.
b) Razvod od glavnega vodovodnega voda se izvede na :
- dovod za pralnico avtomobilov,
- dovod za omreţje hidrantov,
- dovod za ostale namene.
Avtopralnica je zasnovana tako, da se pranje opravi nad velikim usedalnikom. Iz
usedalnika se voda vodi preko lovilcev olj v recirkulacijski jašek, od koder se vrača
ponovno v obtok za pranje.

c) Kanalizacija se izvede za :
-

Izcedne vode deponije in plato kompostarne v bazen izcednih voda,
dovozne ceste in platoje preko lovilcev maščob direktno v vodotok,
meteorne vode z objektov direktno v vodotok,
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- ob upravni zgradbi se izvede vodotesna greznica.
Voda iz greznice se bo odvaţala na čistilno napravo v Murski Soboti.
d) Ograja z rampami in avtomatskimi vrati
Zaradi prometnega reţima, ki sedaj vlada na obstoječi cesti (»KEMA« Puconci) ni
moţno promet urediti tako, da bi se po njej vršil le interni promet. Zato smo
predvideli, da se kompleks ogradi z 2 m visoko ograjo, na obeh straneh ceste
vzhod, zahod) se naredijo avtomatska vrata na daljinsko upravljanje.
Računsko sodišče na koncu svojega revizijskega poročila ugotavlja, da je izgradnja,
pridobivanje sredstev in celoten projekt potekal uspešno. Pripomni le, da časovna
usklajenost s predvidenimi končnimi roki ni bila povsem v soskladju, vendar kljub
temu poda pozitivno mnenje Občini Puconci, kot glavni izvajalki del. Prav tako
računsko sodišče potrdi, da CERO Puconci deluje v skladu z vsemi pristojnostmi, in
sicer z:






Nacionalnim programom varstva okolja (U.l. RS št. 83/99),
Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 32/93, 41/04),
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (UL RS, št. 110/02 in 8/03),
Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02, 110/02),
Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Ur. l. RS št. 66/96, 12/00 in 83/02),
 Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki, avgust 1996,
 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98),
 Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaţevanje okolja
večjega obsega (UL RS, št. 97/04).
Zakonodaja poveza z odpadki
 Pravilnik o odlaganju odpadkov (UL RS, št. 5/00, 43/04),
 Pravilnik o ravnanju z odpadki ter spremembe in dopolnitve le-tega (UL RS, št.
84/98, 45/00, 20/01, 13/03),
 Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (UL RS, št.
42/04),
 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 3/03),
 Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS, št. 3/03),
 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne sluţbe
ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (UL RS, št. 48/02),
 Odlok o operativnem programu ravnanja z embalaţo in odpadno embalaţo za
obdobje od 2002 do konca 2007 (UL RS, št. 29/02),
 Pravilnik o ravnanju z embalaţo in odpadno embalaţo (UL RS, št. 104/00),
 Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (UL
RS, št. 104/00),
 Pravilnik o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluţbe
ravnanja s komunalnimi odpadki (UL RS, št. 21/01),
 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (UL RS, št. 85/98),
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 Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list
RS št. 70/01),
 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS, št. 105/00).
Zakonodaja poveza z vodo
 Uredba o kakovosti podzemne vode (UL RS, št. 11/02),
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaţevanja (UL RS, št. 35/96 in 21/03),
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
(UL RS, št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01),
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (UL RS,
št. 7/00),
 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje (UL RS, št. 35/96, 29/00 in 106/01),
 Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega
monitoringa odpadnih vod (UL RS, št. 1/01),
 Pravilnik o monitoringu onesnaţenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (UL
RS, št. 5/2000),
 Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (UL RS, št. 11/02),
 Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
(UL RS, št. 125/00),
 Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04 in 35/04),
 Uredba o kakovosti površinskih voda za ţivljenje sladkovodnih rib (UL RS, št.
46/02),
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(UL RS, št. 123/04).
Zakonodaja povezana s tlemi
 Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil
v tla (UL RS, št. 55/97),
 Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (UL RS, št. 68/96, 35/01
in 29/04),
 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostnih nevarnih snovi v
tleh (UL RS, št. 68/96).
Zakonodaja povezana z zrakom
 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (UL RS,
št. 73/94 – stara uredba),
 Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (UL RS,
št. 52/2002 - nova krovna uredba),
 Odlok o mejnih in kritičnih koncentracijah škodljivih snovi v zraku (Uradni list SRS
št. 30/90, 40/90, 42/90),
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 Uredba o ţveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem
zraku in spremembe (UL RS št. 52/02 in 18/03),
 Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (UL RS, št. 52/02),
 Uredba o ozonu v zunanjem zraku (UL RS št. 8/03),
 Pravilnik o monitoringu zunanjega zraka (UL RS, št. 127/2003 - emisijski
pravilnik),
 Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja in dopolnitve lete (UL RS, št. 73/94, 68/96, 109/01 – emisijska uredba),
 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaţevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in dopolnitve
le-tega (UL RS, št. 68/96, 71/00, 99/01 in 17/03),
 Uredba o emisiji škodljivih snovi v zrak iz kurilnih naprav ter spremembe in
dopolnitve (UL RS, št. 73/94, 51/98, 83/98 in 105/00),
 Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (UL RS št. 73/94, 51/98, 105/00),
 Odredba o obliki poročil o obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak (UL RS
št. 72/00),
 Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaţenosti zaradi ţveplovega dioksida,
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku (UL RS, št. 72/2003).
Zakonodaja povezana s hrupom
 Uredba o hrupu v naravnem in ţivljenjskem okolju in dopolnitve le-te (UL RS, št.
45/95, 66/96, 59/02),
 Uredba o hrupu zaradi cestnega ali ţelezniškega prometa (UL RS, št. 45/95),
 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o
pogojih za njihovo izvajanje (UL RS, št. 70/96 in 45/02),
 Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega
in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (UL SRS, št. 29/1980),
 Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni hrupa v bivalnem in
naravnem okolju (UL SRS, št. 19/77),
 Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (UL RS, št. 106/02)
 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (UL RS, št. 14/99).
Zakonodaja povezana z naravo
 Zakon o ohranjanju narave (UL RS, št. 56/1999, 31/2000, 119/02, 22/2003 in
41/2004),
 Konvencija o varstvu prosto ţivečega evropskega rastlinstva in ţivalstva ter njunih
naravnih ţivljenjskih prostorov (UL RS, št. 55 (MP 17)/99),
 Zakon o divjadi in lovstvu (UL RS, št. 16/04),
 Uredba o zavarovanih prosto ţivečih rastlinskih vrstah (UL RS, št.46/04),
 Uredba o zavarovanih prosto ţivečih ţivalskih vrstah (UL RS, št.46/04),
 Uredba o habitatnih tipih (UL RS, št. 113/03),
 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (UL RS, št. 49/04
in 110/04),
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 Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS, št. 48/04),
 Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst v rdeči seznam (UL RS,
št. 82/02),
 Uredba o zavarovanju ogroţenih ţivalskih vrst (UL RS, št. 57/93, 56/99, 69/00,
43/01, 98/02).

Občinski dokumenti, s katerimi je Občina Puconci sprejela odločitev o predmetni
investiciji:



Odlok o odlaganju komunalnih odpadkov v občini Murska Sobota (UO št. 1/91),
Interni pravilnik o odlaganju in tehnologiji odlaganja in deponiranja komunalnih
odpadkov na odlagališču v Puconcih z dne 14.02.1996,
 Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za razširitev in dograditev odlagališča
komunalnih odpadkov Puconci in postavitev betonarne Petelin (U.l. RS št. 65/99),
 Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali
nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih (U.l. RS št.
41/99),
 Pogodbe o zdruţevanju finančnih sredstev za realizacijo regionalnega projekta
»Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci« sklenjene z 19 (devetnajstimi)
občinami Pomurja in Prlekije.

5.2.2 Uspešnost izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki za
Obalo in Kras
Kot je ţe navedeno v enem izmed prejšnjih poglavij se uspešnost obeh projektov ne
moreta primerjati, kajti CERO Puconci je s svojimi deli daleč pred ostalimi podobnimi
projekti, kar le potrjuje moje hipoteze;
 Center za ravnanje z odpadki Puconci dela v skladu z vsemi pristojnostmi.
 Center za ravnanje z odpadki Puconci uspešno črpa sredstva iz kohezijskega
sklada.
 Center za ravnanje z odpadki Puconci uspešno porablja sredstva iz
kohezijskega sklada.
 Prva faza izgradnje za obdobje 2003-2007 je bila uspešno zaključena.
 Druga faza izgradnje za obdobje 2007-2013 poteka transparentno; uspešno se
črpajo in porabljajo sredstva iz evropskega kohezijskega sklada.
 Sredstva ISPA so bila porabljena v skladu z predpristopno pogodbo.
 Projekt CERO Puconci je prinesel gospodarske koristi, zaposlitvene moţnosti,
zagotavljanje varnega odlaganja nevarnih odpadkov.
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6 ZAKLJUČEK
Diplomsko delo je pokazalo, da je Kohezijska politika, politika, ki spodbuja
solidarnost: pomoč ljudem do zaposlitve, manj razvitim regijam, da se pribliţajo
razvitim regijam tako v razvitosti kot z ustreznimi povezavami. Zato Evropska unija s
Kohezijsko politiko ţeli zmanjšati gospodarske in socialne razlike med drţavami
Evropske unije in njihovimi regijami, saj so razlike precejšnje, sploh ob vstopu v EU.
EU v skladu z načelom solidarnosti spodbuja ekonomski in socialni napredek, visoko
stopnjo zaposlenosti ter skladen in trajnostni razvoj in skladen trajnostni razvoj se
ureja s Kohezijsko politiko. Eden izmed takih projektov je vsekakor tudi CERO
Puconci. Center za ravnanje z odpadki Puconci je bil ustanovljen s strani pomurskih
občin, da bi svojim prebivalcem zagotovili varno in ekonomično odlaganje, zbiranje in
predelavo odpadkov. Velik finančni del pri projektu je poleg občin sofinancerk,
odigrala prav EU s svojimi različnimi skladi za pomoč regijskemu, drţavnemu in
gospodarsko-socialnemu razvoju svojih drţav članic. Projekt CERO Puconci je odraz
transparentnega in učinkovitega črpanja evropskih sredstev, zlasti Kohezijskega
sklada in nekdanjega projekta ISPA.
V diplomskem delu sem potrdila vse moje hipoteze, ki sem si jih zastavila na začetku;
tako sem ugotovila, da:
 Center za ravnanje z odpadki Puconci dela v skladu z vsemi pristojnostmi.
Iz dokumentacije je razvidno, da center posluje v skladu z vsemi odredbami in
pravnimi akti EU, kakor Republike Slovenije in tako izpolnjuje temeljno načelo za
pridobitev sredstev Kohezijskega sklada EU.
 Center za ravnanje z odpadki Puconci uspešno črpa sredstva iz kohezijskega

sklada.

Uspešnost črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada je prav tako dokazana, kajti CERO
Puconci je iz kohezijskega sklada za vrednost celotne investicije v takratnih tolarjih, ki
je znašala 12,22 milijonov evrov, pridobila 37,73 % nepovratnih sredstev EU.
 Center za ravnanje z odpadki Puconci uspešno porablja sredstva iz

Kohezijskega sklada.

Tudi v tej točki se je CERO Puconci izkazal za uspešnega, za vsa črpana sredstva
obstaja potrebna dokumentacija, kakor tudi razvejan in transparenten prikaz
porabljanja sredstev Kohezijskega sklada EU. Vsa sredstva so bila namenska in so se
transparentno porabila za dokončanje prve faze projekta in nadaljevanje druge faze.
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 Prva faza izgradnje za obdobje 2003-2007 je bila uspešno zaključena.
 Druga faza izgradnje za obdobje 2007-2013 poteka transparentno; uspešno se

črpajo in porabljajo sredstva iz evropskega kohezijskega sklada.

Prva faza izgradnje je bila prav tako uspešno zaključena, kar kaţe dejstvo pred
kratkim odprtega CERO Puconci in njenega delovanja. Prav tako pa se, kakor je
razvidno iz tabel in grafov v prilogi druga faza nadaljuje uspešno. Vsa sredstva se
porabljajo v skladu z finančnim memorandomum in se transparentno vodijo.
 Sredstva ISPA so bila porabljena v skladu s predpristopno pogodbo.
Le pri tej točki je v svojem revizijskem poročilu, računsko sodišče podala pozitivno
mnenje z zadrţkom, kajti terminski datumi določenih rokov so se premaknili za nekaj
mesecev. Kljub temu pa Računsko sodišče ugotavlja, da zaradi tega ni prišlo do
večjih kršitev finančnega memoranduma.
 Projekt CERO Puconci je prinesel gospodarske koristi, zaposlitvene moţnosti,

zagotavljanje varnega odlaganja nevarnih odpadkov.

Projekt CERO bo dolgoročno prinesel na sami svoji lokaciji 28 novih delovnih mest,
kakor tudi nova delovna mesta v podjetjih, ki so in bodo posredno ali neposredno
povezana s centrom CERO Puconci. Prav tako se kaţejo nadaljnje gospodarske
moţnosti za regijo v kateri se center nahaja; ena izmed največjih je verjetno skrb za
zdravo in neoporečno okolje in s tem povečanje kvalitete ţivljenja za vse prebivalce
občin, ki so vključene v projekt CERO Puconci. S svojim diplomskim delom sem
uspela dokazati, da tudi v manj razvitih regijah, kakršno sta Pomurje in Prekmurje v
Sloveniji, lahko najdemo primere uspešnega črpanja evropskih sredstev in s tem
moţnost za nadaljnji in boljši razvoj zapostavljenih regij znotraj drţav članic. Prav
tako pa, da EU s svojimi programi skrbi za enakomeren razvoj vseh regij EU in s tem
pomaga k enakomernejšemu razvoju pokrajin in določenih območjih znotraj EU.
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EGS-Evropska gospodarska skupnost
EIB-Evropska investicijska banka
ESKRP-Evropski sklad za razvoj podeţelja
ESRR-Evropski sklad za regionalni razvoj
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Priloga 1: Shematski prikaz izvajanja postopkov kohezijskega sklada
Republike Slovenije
Slika 1: Shematski prikaz izvajanja postopkov kohezijskega sklada
Republike Slovenije

Vir: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor
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Priloga 2: Razdelitev občin v pomurski regiji
Slika 2: Razdelitev občin v pomurski regiji

Vir: Vloga Puconci za fazo II. izgradnje (2008, str.3)

Priloga 3: Razdelitev sredstev po EU skladih
Tabela 1: Razdelitev sredstev po EU skladih
Operativni program

Sklad

OP razvoja človeških virov
OP razvoja okoljske in
prometne infrastrukture

ESS
ESRR
+
Kohezijski
sklad
ESRR

OP za krepitev regionalnih
razvojnih potencialov
Čezmejni operativni programi
in medregionalni operativni
programi
Transnacionalni
operativni
programi

Sredstva EU v mio
evrov
755
224
1.411

Nacionalna sredstva v mio
evrov
133,3
288,5

1.709

ESRR

97

ESRR

7

SKUPAJ

4.203
Vir: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance
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301,7

723.5

Priloga 4: Razdelitev drugih preostalih sredstev
Tabela 2: Razdelitev drugih preostalih sredstev
Program

Sredstva EU v mio
evrov

Evropski kmetijski sklad za razvoj
900
podeţelja
Evropski sklad za ribištvo
21,6
Vir: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance

Priloga 5: Operativni program
Tabela 3: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013
Razvojna prioriteta

Sredstva ESRR v mio.
evrov

Nacionalna udeleţba v mio.
evrov

402

70,9

397
263

70,1
46,5

619
28

109,3
4,9

1.709

301,7

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna
odličnost
Gospodarsko-razvojna infrastruktura
Povezovanje
naravnih
in
kulturnih
potencialov
Razvoj regij
Tehnična pomoč

Skupaj

Vir: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance
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Priloga 6: Sredstva programov za razvoj človeških virov
Tabela 4: Sredstva programov za razvoj človeških virov
Razvojna prioriteta

Sredstva ESS v mio.
evrov

Nacionalna udeleţba v mio.
evrov

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih
Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega
učenja
Enakost moţnosti in spodbujanje socialne
vključenosti
Institucionalna
in
administrativna
usposobljenost
Tehnična pomoč

262
140

46,2
24,7

164

29,1

64

11,3

97

17,1

28

4,9

Skupaj

755

133,3

Vir: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance

Priloga 7: Sredstva za razvoj
Tabela 5: Sredstva za razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta








Sredstva
ESRR v mio.
evrov

Ţelezniška infrastruktura
Cestna in pomorska infrastruktura –
KS

ceste
pomorstvo

Prometna infrastruktura – ESRR
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Varstvo okolja – področje voda

224

odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod
oskrba s pitno vodo
zmanjšanje škodljivega
delovanja voda
Trajnostna raba energije
Tehnična pomoč

Skupaj

244

Sredstva KS v mio.
evrov

Nacionalna udeleţba v
mio. evrov

449,5
241,3
206,8
34,6

79,3
42,6

205,5
325,4
103
148,4
74
159,8
29,6
1.411

Vir: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance
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39,5
36,3
57,4

28,2
5,2
288,5

Priloga 8: Kohezijska sredstva
Tabela 6: Kohezijska sredstva za drţave članice
CILJ

v milijardah
evrov

KONVERGENCA

REGIONALNA
KONKURENČNOST
IN ZAPOSLOVANJE

EVROPSKO
TERITORIALNO
SODELOVANJE

81,54% vseh kohezijskih
sredstev

251,163

a) najmanj razvite drţave

70,51%

177,083

b)kohezijske drţave
c) statistično prizadete
regije
d) drţave s predhodno
pomočjo iz kohezijskega
sklada

23,22%
4,99%

58,308
12,521

1,29%

3,25

15,95% vseh kohezijskih
sredstev
a) regije nad 75%
BDP/prebivalca EU
b) regije sedanjega cilja 1,
ki so zaradi svoje rasti
presegle mejo 75%
povprečne razvitosti EU
c) Ciper

Sklad

ESRR
ESS
Kohezijski
sklad

49,128
78,86%
b) in c)
skupaj
21,14%

38,742
10,385

2,52% vseh kohezijskih
sredstev

7,75

a) čezmejno sodelovanje
73,86%
5,576
b) transnacionalno
20,95%
1,582
sodelovanje
c) medregionalno
5,19% 392 milijonov
sodelovanje
EUR
Vir: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za Finance

Priloga 9: Vrste finančnih virov I.
Tabela 7: Vrstne finančnih virov financiranja I.
VRSTA FINANČNE.
VIRA
REALIZ.INVESTI.
etapa

Do 2005

2005

SKUPAJ

V evrih

V evrih

V evrih

Sredstva občin
Sredstva drţavnega
proračuna
- Sredstva MOP
- Sredstva takse

433.874.708
225.832.554

13.668.408
123.337.248

447.543.116
349.169.802

56,17
43,83

0
225.832.554

0
123.337.248

0
349.169.802

0,00
43,83

137.005.656

796.712.918

100,00

Skupaj

ESRR
ESS

56

V%

ESRR

Vir:Investicijski program (IP-CERO, 2005, str. 15)

Priloga 10: Vrste finančnih virov II.
Tabela 8: Vrste finančnih virov financiranja II.
INVESTICIJA 2. etapa
Sredstva občin

2005
V evrih
35.316.425

2006
V evrih
83.521.620

2007
V evrih
166.511.619

SKUPAJ
V evrih
430.370.448

Sredstva
drţavnega
proračuna
Sredstva
MOP
Sredstva
takse
Sredstva ISPA

75.080.036

248.851.032

268.272.600

893.957.500

23.930.036

87.701.032

117.122.600

339.357.500

51.150.000

161.150.000

151.150.000

554.600.000

56.587.270
48.984.833
198.417.284

207.386.313
83.521.620
248.851.032

276.959.388
166.511.619
268.272.600

802.477.450

23.930.036

87.701.032

117.122.600

339.357.500

174.487.248

161.150.000

151.150.000

903.769.802

56.587.270
303.989.388

207.386.313
539.758.965

276.959.388
711.743.608

802.477.450
2.923.518.316

Sredstva občin
Sredstva
drţavnega
proraču.
Sredstva
MOP
Sredstva
takse
Sredstva ISPA
Skupaj

877.913.564
1.243.127.302

Vir:Investicijski program (IP-CERO, 2005, str. 28)

Priloga 11: Zaposlitvene moţnosti
Tabela 9: Zaposlitvene moţnosti
Kvalif.
Struk.
VS
VŠ
SŠ
KV
PK
NK
Skupaj

2.
leto
1
1
2
4
2
2

4.
leto
1
1
2
4
2
2

6.
leto
2
1
4
5
4
10

12

12

26

8.
leto
2
1
4
5
4
10

10.
leto
2
1
4
5
4
10

12.
leto
2
2
4
5
4
11

14.
leto
2
2
4
5
4
11

..30.
leto
2
2
4
5
4
11

26

26

28

28

28

Vir:Investicijski program (IP-CERO, 2005, str. 35)
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Priloga 12: Izračun količin in vrst odpadkov
Tabela 10 :Izračun količin in vrst odpadkov po Tehnološkem projektu za
leto 2000 in 2005
Vrsta odpadka

Leto 2000
(tone)

V%

Biološki
Papir
Ostali
Komunalni
Posebni skupaj
Kosovni

1.986
2.234
25.310
30.647
6.567
6.442

5
6
68
82
18
17

SKUPAJ

37.214

100

% na deponijo

Na deponijo

6.442

1.986
2.523
24.896
30.522
6.692
6.442

31.751

37.214

25.310

85
Vir: Investicijsko poročilo (IP-CERO, 2005, str. 32)
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Leto 2005
(tone)

IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Spodaj podpisana Lea Rituper, na Fakulteto za Upravo, vpisana pod vpisno številko
04032578, izjavljam, da je diplomsko delo ČRPANJE KOHEZIJSKIH SREDSTEV EU V
SLOVENIJI: PRIMER CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI, pod mentorstvom
dr. Aleksandra Aristovnika, moje avtorsko delo in ni intelektualna last nobene druge
fizične ali pravne osebe.
Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za Upravo dovoljujem objavo diplomskega dela na
svetovnem spletu.
Podpis:________________
Delo je lektoriral g. Borut Ulen
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