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Številka: 35432-19/2021-2550-12 

Datum:    27. 5. 2022 

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 

RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 

ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter na podlagi 

dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-

ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – 

ZVO-2), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki 

lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo upravljavca Javne službe Ptuj 

d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktor Alen Hodnik, naslednjo 

ODLOČBO 

I. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2013-24 z dne 24. 4. 2015, ki je bilo spremenjeno z 

odločbo št. 35406-31/2018-26 z dne 15. 12. 2021 za obratovanje naprav Regijskega centra za 

ravnanje z odpadki Gajke – CERO Gajke (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) izdano 

upravljavcu Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: upravljavec) 

se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se parc. št. »5/8« in »5/10« 

nadomestita s parc. št. »5/25« ter parc. št. »650/4« nadomesti s parc. št. »650/6«. 

2. Prvi odstavek 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

»Upravljavcu Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: 

upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Regijskega centra za ravnanje z 

odpadki Gajke – CERO Gajke, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 402 Spuhlja parc. št. 5/1, 5/2, 5/3, 

5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13, 5/14, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25 230, 

231, 232/2 na zemljišču v k.o. 401 Brstje parc. št.  220/3, na zemljiščih v k.o. 388 Rogoznica parc. 

št. 650/2, 650/3, 650/6 in sicer za:« 

3. Točka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

1.1. Odlagališče nenevarnih odpadkov Gajke (N1) s celotno zmogljivostjo odlaganja 238.000 

ton oziroma 190.000 m3 odpadkov ter preostalo zmogljivostjo odlaganja 58,52  ton odpadkov, 

ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 402 Spuhlja parc. št. 5/11, 5/14, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 

231, 232/2 in je območje odlaganja odpadkov opredeljeno s koordinatami, navedenimi v 

Preglednici 1, v sklopu katerega se nahaja odlagalno polje za azbest, opredeljeno s 

koordinatami, navedenimi v Preglednici 2. 
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Preglednica 1: Odlagališče nenevarnih odpadkov Gajke 

Točka Gauss-Krügerjeva koordinata Y Gauss-Krügerjeva koordinata X 

T1 570384,434 142285,860 

T2 570551,699 142227,988 

T3 570526,448 142159,143 

T4 570526,322 142158,791 

T5 570526,199 142158,438 

T6 570517,545 142132,888 

T7 570517,316 142132,259 

T8 570517,062 142131,639 

T9 570492,965 142076,247 

T10 570492,127 142074,591 

T11 570491,103 142073,043 

T12 570478,487 142056,184 

T13 570478,164 142055,959 

T14 570477,785 142056,065 

T15 570413,434 142083,731 

T16 570405,404 142085,292 

T17 570397,452 142083,377 

T18 570390,253 142079,896 

T19 570388,087 142079,424 

T20 570385,943 142079,985 

T21 570321,019 142114,751 

T22 570318,800 142117,307 

T23 570318,847 142120,691 

Preglednica 2: Območje odlagalnega polja za azbest 

Točka Gauss-Krügerjeva koordinata Y Gauss-Krügerjeva koordinata X 

T1 570354,270 142151,658 

T2 570355,765 142152,852 

T3 570357,667 142152,640 

T4 570400,858 142128,814 

T5 570402,053 142127,319 

T6 570401,840 142125,418 

T7 570387,266 142098,998 

T8 570385,771 142097,804 

T9 570383,870 142098,017 

T10 570340,678 142121,842 

T11 570339,484 142123,337 

T12 570339,697 142125,239 
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4. Prvi odstavek točke 2.1.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da 

se glasi: »Upravljavcu se dovoli odlagati odpadke navedene v Preglednicah 7, 8 in 9 na 

napravi iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja, po postopku z oznako D1 (odlaganje v ali na 

zemljo).« 

5. V točki 2.1.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo: »na delu naprave iz 

točke 1.1.1. izreka tega dovoljenja« nadomesti z besedilom: »na delu naprave iz točke 

1.1. izreka tega dovoljenja«. 

6. Prva alineja točke 4.2.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se 

glasi: »izcedne vode iz naprave iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja v največji letni količini 

12.908 m3,« 

7. V točki 4.2.1.3. in 4.2.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta besedilo: 

»odlagalnega polja II iz točke 1.1.2. izreka tega dovoljenja oziroma« in  prva alineja točke 

4.2.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.  

8. Preglednica 17 točke 2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da 

se glasi: 

Preglednica 17: Finančno jamstvo za posamezno leto 

Višina finančnega 

jamstva v € za 

posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

5.007.183 2022* obratovanje/zapiranje 

5.007.183 2023 zapiranje 

5.007.183 2024 zapiranje 

5.007.183 2025 zapiranje/ukrepi po zaprtju 

2.233.698 2026 ukrepi po zaprtju 

2.116.355 2027 ukrepi po zaprtju 

2.002.981 2028 ukrepi po zaprtju 

1.893.441 2029 ukrepi po zaprtju 

1.787.605 2030 ukrepi po zaprtju 

1.685.348 2031 ukrepi po zaprtju 

1.586.549 2032 ukrepi po zaprtju 

1.491.091 2033 ukrepi po zaprtju 

1.398.861 2034 ukrepi po zaprtju 

1.309.750 2035 ukrepi po zaprtju 

1.223.653 2036 ukrepi po zaprtju 

1.140.467 2037 ukrepi po zaprtju 

1.060.094 2038 ukrepi po zaprtju 

982.439 2039 ukrepi po zaprtju 

907.410 2040 ukrepi po zaprtju 

834.918 2041 ukrepi po zaprtju 

764.878 2042 ukrepi po zaprtju 

697.206 2043 ukrepi po zaprtju 
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Višina finančnega 

jamstva v € za 

posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

631.822 2044 ukrepi po zaprtju 

568.650 2045 ukrepi po zaprtju 

507.614 2046 ukrepi po zaprtju 

448.642 2047 ukrepi po zaprtju 

391.664 2048 ukrepi po zaprtju 

336.612 2049 ukrepi po zaprtju 

283.423 2050 ukrepi po zaprtju 

232.032 2051 ukrepi po zaprtju 

182.379 2052 ukrepi po zaprtju 

134.405 2053 ukrepi po zaprtju 

88.054 2054 ukrepi po zaprtju 

43.270 2055 ukrepi po zaprtju 

* Upravljavec mora za leto 2022 predložiti finančno jamstvo v znesku 5.007.183 €  

 najkasneje 90 dni od dokončnosti te odločbe. 

9. V točki 6.5.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo: »v treh mesecih« 

nadomesti z besedilom: »v treh letih«. 

II. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno. 

III. V tem postopku stroški niso nastali. 

O b r a z l o ž i t e v  

I.  

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 13. 12. 2021 

prejelo s strani upravljavca - Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, ki ga zastopa 

direktor Alen Hodnik vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2013-24 z dne 

24. 4. 2015, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-31/2018-26 z dne 15. 12. 2021, in je bilo 

izdano za obratovanje naprav Regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke – CERO Gajke. 

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 19. 4. 2022, 22. 4. 

22, 26. 4. 2022 in 16. 5. 2022. 

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaprosil za spremembe v 

obratovanju odlagališča iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih je navedel v prijavi 

z dne 13. 8. 2021, na podlagi katerih je bilo v 2. točki sklepa št. 35409-49/2021-5 z dne 15. 10. 2021 

odločeno, da ne gre za večjo spremembo in ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, treba pa 

je zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem 

dovoljenju. 

Dne 13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 44/22. ZVO-2 v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo 

okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega iz 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-

ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v 



 

5 

 

nadaljevanju ZVO-1), ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na 

navedeno se bo ta postopek končal v skladu z ZVO-1. 

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega 

dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo 

spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, 

v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in 

drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1. 

II.  

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi: 

- Opisa spremembe v obratovanju naprave CERO Gajke upravljavca Javne službe Ptuj d.o.o. 

in opis pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje, november 2021; 

- Dopisa: »Odgovor na poziv k predložitvi dokazov št. 35432-19/2021-2550-5«, GU/30/2022, 

19. 4. 2022 s prilogo: 

• Gradbeno dovoljenje št. 351-402/2022-4 (04063) za »PROJEKT ZAPIRANJA 

ODLAGALNEGA POLJA 1 CERO GAJKE« na zemljiščih s parc. št. 5/11, 5/14, 5/17, 5/18, 

5/19, 5/20, 5/21, 232/2, 231, vse k.o. Spuhlja, Upravna enota Ptuj, 22. 3. 2022; 

- Dopis št. GU/34/2022: »Seznanitev z dejstvi, pomembnimi za odločitev št. 35432-19/2021-

2550«, Javne službe Ptuj d.o.o, 16. 5. 2022. 

V postopku je bilo na podlagi zgoraj navedene dokumentacije ugotovljeno kot sledi v 

nadaljevanju. 

Ministrstvo je za obratovanje naprav Regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke – CERO 

Gajke izdalo okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2013-24 z dne 24. 4. 2015, ki je bilo 

spremenjeno z odločbo št. 35406-31/2018-26 z dne 15. 12. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno 

dovoljenje) in sicer za naprave, ki so opisane v nadaljevanju. 

Na območju CERO Gajke obratuje odlagališče nenevarnih odpadkov Gajke (N1), in sicer 

odlagalno polje I – I. faza iz točke 1.1.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se skladno s 

prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 

obsega (Uradni list RS, št. 57/15; v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 

povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega), razvršča med odlagališče odpadkov z oznako 

vrste dejavnosti 5.4., saj odlagališče nenevarnih odpadkov Gajke sprejme več kot 10 ton 

odpadkov na dan, celotna zmogljivost te naprave pa je več kot 25.000 ton. 

Na območju CERO Gajke so še dejavnosti, ki so z odlagališčem na istem kraju neposredno 

tehnično povezane dejavnosti, in sicer sortirnica mešanih komunalnih odpadkov (N2) iz točke 1.2. 

izreka okoljevarstvenega dovoljenja (na tej napravi so se lahko mešani komunalni odpadki 

obdelovali do 31. 12. 2015), sistem za zajem in čiščenje odpadnih vod iz točke 1.7. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja (industrijska čistilna naprava (N7), bazen za izcedne vode (N8), 

zadrževalni bazen meteornih vod (N9)), sistem za zajem in izrabo odlagališčnega plina iz točke 

1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (bakla, plinjaki) ter skladiščni prostor za zavrnjene 

odpadke iz točke 1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (Sk1).  

V sklopu CERO Gajke obratujejo še druge naprave, ki z odlagališčem niso povezane: zbirni 

center (N3) iz točke 1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, sortirnica ločeno zbranih frakcij (N4) 

iz točke 1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, predelava kosovnih odpadkov (N5) iz točke 1.5. 

izreka okoljevarstvenega dovoljenja in kompostarna (N6) iz točke 1.6. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja.  

V okoljevarstvenem dovoljenju se je odločilo tudi o obratovanju CERO Gajke po njegovi 

nadgradnji in sicer je upravljavec načrtoval v sklopu nadgradnje nadvišati odlagalno polje I – I. 

faza iz točke 1.1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zgraditi novo odlagalno polje – 
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odlagalno polje II iz točke 1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, načrtoval je rekonstrukcijo 

bakle in gradnjo objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov z izrabo plina (MBO), znotraj 

katerega bi bila naprava za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (N13) 

iz točke 1.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in kompostarna (N14) iz točke 1.13. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja. 

V predloženi vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je bilo navedeno, da se zaradi 

prekinitve investicij v nadaljnjo izgradnjo CERO Gajke in odločitve mestnega sveta Mestne občine 

Ptuj odlagališče zapre. 

Iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in vse predložene dokumentacije je tako 

izhajalo, da: 

- upravljavec ne namerava nadvišati odlagalnega polja I – I. faza iz točke 1.1.1.2. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja in zgraditi novega odlagalnega polja – odlagalno polje II iz točke 

1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja; 

- je preostala zmogljivost na odlagalnem polju I – I. faza iz točke 1.1.1.1 izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: odlagalno polje I – I. faza) 58,520 ton; 

- se bo po zapolnitvi odlagalnega polja I – I. faza (v letu 2022) pristopilo k zapiranju odlagališča; 

- območje odlaganja odpadkov, ki je opredeljeno v Preglednici 1 in 2 točke 1.1. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja ostaja enako; 

- upravljavec zaproša, da se na novo izračuna finančno jamstvo zaradi spremenjenega obsega 

odlagališča; 

- upravljavec zaproša, da se obdobje zapiranja odlagališča določeno v točki 6.5.1. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja spremeni iz 3 mesecev na 3 leta; 

- količina in vrsta odpadnih voda ostaja v enakem stanju kot je bilo odločeno v 

okoljevarstvenem dovoljenju. 

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja pojasnil, da je zaradi 

predčasnega zapiranja odlagališča in ker se sosednja odlagalna polja ne bodo gradila, potrebno 

spremeniti naklon V brežin, ki je bila predvidena kot navezava na naslednje polje, ustrezno 

nadvišati vse ostale brežine na končno višino pred zapiranjem ter dvig plinjakov in mrežne 

povezave med njimi. Zaradi sprememb v naklonih odlagališča se tako spremeni območje 

odlagališča in sicer se bo odlagališče po izvedbi zapiralnih del nahajalo na zemljiščih v k.o. 402 

Spuhlja parc. št. 5/11, 5/14, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 232/2, 231. Pri čemer obseg zemljišč, 

na katerih so odloženi odpadki in s tem poligon območja odlaganja odpadkov določen v 

Preglednici 1 in 2 ostaja nespremenjen, doda pa se zemljišča v k.o. 402 Spuhlja parc. št. 5/11, 

5/18, 232/2, 231 zaradi sprememb v naklonih odlagališča. 

III.  

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, 

št. 57/15 in 44/22 – ZVO-2). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in 

naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in 

vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, 

ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. 

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje 

naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave,  

zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi 

okoljevarstvenega dovoljenja.  
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Upravljavec je dne 26. 4. 2022 predložil dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega 

dovoljenja, iz katere je izhajalo, da je bila izvedena parcelacija zemljišč v k.o. 402 Spuhlja parc. 

št. 5/8 in 5/10 ter parcelacija zemljišč k.o. 388 Rogoznica parc. št. 650/1 in 650/4. Zaradi novega 

stanja glede parcelnih številk je ministrstvo v točki I./1. izreka te odločbe na zahtevo upravljavca 

spremenilo celotno besedilo okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določilo novo stanje 

parcelnih številk in sicer se parcelni št. »5/8« in »5/10« nadomestita s parcelno številko »5/25«, 

parcelna  številka »650/4« pa nadomesti s parcelno številko »650/6«. 

Upravljavec je zaradi neizvedbe nadvišanja odlagalnega polja I – I. faza in širitve odlagališča v 

vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaprosil za spremenjen obseg zemljišč, na 

katerih se nahaja CERO Gajke in sicer je zaprosil, da se iz 1. točke izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja črta zemljišča v k.o. 402 Spuhlja parc. št. 7, 25, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 

28/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 214/4, 215/1, 215/2, 215/4, 217, 218/7, 218/9, 219/6, 220/4, 221, 

222, 223/2, 224/2, 225, 5/8 in 5/10 226, 227/2, 228/2, 229, 254/2 in 255/2. Upoštevajoč navedeno 

je ministrstvo spremenilo prvi odstavek 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz 

I./2. točke izreka te odločbe.  

Kot izhaja iz I./3. točke izreka te odločbe je zaradi neizvedbe nadvišanja odlagalnega polja I – I. 

faza in širitve odlagališča ter na zahtevo upravljavca ministrstvo v celoti spremenilo 1.1. točko 

izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je skladno s 1. in 2. točko prvega odstavka 41. člena 

Uredbe o odlagališčih odpadkov na novo opredelilo območje odlagališča in pri tem upoštevalo že 

določene podatke v okoljevarstvenem dovoljenju glede celotne zmogljivosti odlagališča 

(odlagalnega polja I – I. faza), spremenilo podatek o preostali zmogljivosti odlaganja odpadkov na 

podlagi podatkov upravljavca ter določilo obseg odlagališča kot že obrazloženo v II. točki 

obrazložitve te odločbe. 

Zaradi spremembe 1.1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja – obseg odlagališča je 

ministrstvo uskladilo okoljevarstveno dovoljenje v točki  2.1.1.1. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja kot izhaja iz I./4. točke izreka te odločbe, v točki  2.1.1.9. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja kot izhaja iz I./5. točke izreka te odločbe, v točki  4.2.1.1. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja kot izhaja iz I./6. točke izreka te odločbe, v točki  4.2.1.3. in 4.2.1.4. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz I./7. točke izreka te odločbe. 

Ministrstvo je  zaradi neizvedbe širitve odlagališča (nadvišanja odlagalnega polja I – I. faza iz točke 

1.1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in izgradnje odlagalnega polja – odlagalno polje II iz 

točke 1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja) in s tem spremembe dobe odlaganja (zadnje leto 

odlaganja odpadkov na odlagališču) ter spremembe obdobja zapiranja odlagališča iz 3 mesecev 

na 3 leta spremenilo višino finančnega jamstva za odlagališče, kot izhaja I./8. točke izreka te 

odločbe. 

Ministrstvo je pri izračunu upoštevalo podatke v vlogi, merila za določitev višine celotnih 

obratovalnih stroškov odlagališča od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja 

ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju in letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba 

zagotoviti letno med obratovanjem odlagališča skladno s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih 

odpadkov.  

Parametri uporabljeni za izračun: 

1. Površina prekrivanega sloja odlagališča: 38.340 m2 

2. Obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja: do leta 2022 

3. Čas zapiranja odlagališča: 3 leta 

4. Pri opredelitvi investicijskih stroškov se je upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 7 

Uredbe o odlagališčih odpadkov:  

- oblikovanje gornje plasti telesa odlagališča: 3,17 €/m2 

- nanašanje izravnalne plasti: 8,83 €/m2 
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- plast za odplinjanje: 4,61 €/m2  

- mineralna tesnilna plast: 11,56 €/m2 

- drenažni sloj: 8,83 €/m2 

- ločilna plast zemljine nad drenažnim slojem: 3,43 €/m2 

- rekultivacijska plast: 10,40 €/m2 

- ozelenitev: 0,50 €/m2 

- inženiring, pavšal: 0,92 €/m2 

Tako je Finv.= (3,17 € + 8,83 € + 4,61€ + 11,56 € + 8,83 € + 3,43 € + 10,40 € + 0,50 € + 0,92 

€) × 38.340 m2, kar znaša Finv.= 2.003.265 € 

5. Pri opredelitvi obratovalnih stroškov v času zapiranja se je upoštevalo sledeča merila skladno 

s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:  

- odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni-strošek odvajanja in obdelave izcedne vode  

v času zapiranja odlagališča - čistilna naprava je na območju odlagališča: 18 €/m2   

- obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 1.700 €/leto 

- obratovalni monitoring emisije snovi v zrak: 1.800 €/leto 

- obratovalni monitoring stanja podzemne vode: 23.200 €/leto 

6. Tako je Fobrat = 18 € × 38.340 m2 + (1.700 € + 1.800 € + 23.200 €) × 3 leta, kar znaša  Fobrat 

= 770.220 € 

7. Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se je 

upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:  

- odvajanje in obdelava izcedne vode: Celotni stroški strošek odvajanja in obdelave 

izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna 

naprava je na območju odlagališča: 48 €/m2  

- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje 

izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m2 

- vzdrževalni stroški odplinjanja odlagališča za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva 

okolja po zaprtju odlagališča: 24 €/m2 

- obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 850 €/leto 

- obratovalni monitoring emisije snovi v zrak: 300 €/leto 

- obratovalni monitoring stanja podzemne vode: 11.600 €/ leto 

- drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča   

▪ celotni strošek vzdrževanja rekultivacijske plasti: 0,9 €/m2 

▪ celotni drugi stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča: 187.500 € 

8. Tako je Fukrepi = 48 € × 38.340 m2 + 4,05 € × 38.340 m2 + 24 € × 38.340 m2 + (850 € + 300 

€+11.600 €) × 30 let + 0,9 € × 38.340 m2 + 187.500 €, kar znaša Fukrepi = 3.520.263 € 

Fukrepi = 3.520.263 € pa se skladno s točko 5 priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov 

diskontirajo in pri izračunu skupne višine potrebnega finančnega jamstva se upošteva 

diskontirana vrednost, ki v danem primeru znaša: Fukrepi, diskont. = 2.233.698 € 

Iz vsega navedenega sledi, da je skupna višina finančnega jamstva: 

F = Finv + Fobrat + Fukrepi, diskont = 2.003.265 € + 770.220 € + 2.233.698 €= 5.007.183 € 

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-19/2021-2550-10 z dne 11. 5. 2022 upravljavca seznanilo s 

spremenjeno višino finančnega jamstva za odlagališče in izračunom te višine ter da bo skladno s 

tretjim odstavkom 213. člena, v povezavi s 224. členom Zakona o splošnem upravnem postopku 

(Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 

3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določilo 

3 mesečni rok (od dokončnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja) predložitve 

finančnega jamstva za leto 2022 v višini 5.007.183 €. Pri določitvi  roka za predložitev finančnega 

jamstva - 90 dni od dokončnosti te odločbe, ki določneje opredeljuje rok 3 mesecev - je ministrstvo 

upoštevalo pretekle izkušnje in okoliščine, ki so potrebne za predložitev ustreznega finančnega 

jamstva. Upravljavec v odgovoru na citirano seznanitev ni nasprotoval spremembi v višini 

finančnega jamstva in predložitvi le-tega. 
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Na podlagi vsega zgoraj navedenega je ministrstvo v točki I./8. izreka te odločbe spremenilo 

Preglednico 7 točke 2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v njej določilo finančno jamstvo 

za posamezno leto ter pod citirano preglednico določilo zgoraj naveden rok predložitve 

finančnega jamstva za leto 2022. 

Kot izhaja iz II. točke obrazložitve te odločbe in I./9. točke izreka te odločbe je ministrstvo na 

zahtevo upravljavca na podlagi 11. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih 

odpadkov v povezavi s 51. členom iste uredbe spremenilo obdobje zapiranja odlagališča iz 3 

mesecev na 3 leta. 

Preostalo besedilo  izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke 

II. izreka te odločbe. 

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega 

dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je 

bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe. 

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji 

ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora 

določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. 

Ker ZVO-1 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je 
začeti upravni spor.  

 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z 

vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo 

se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.  

 

Postopek vodila: 

Branka Mladenović 

višja svetovalka II 

  mag. Katja Buda 

sekretarka  

Vročiti: 

- Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj – osebno. 

Poslati po šestnajstem odstavku 77. člena ZVO-1: 

• Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto - po elektronski pošti 

(mestna.obcina@novomesto.si) 

• Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si) 
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