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Številka: 35406-28/2021-ARSO-18 

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), dvanajstega  

odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. 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 povezavi s prvim odstavkom 319. člena Zakona o varstvu 

okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za 

obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni 

dolžnosti in na zahtevo upravljavca Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič, ki ga po 

pooblastilu direktorja Primoža Bajželja in prokuristke Vesne Jekovec zastopa pooblaščenec 

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, naslednjo 

ODLOČBO 

I. 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2012-11 z dne 27. 12. 2012, spremenjeno z odločbami 

št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013, št. 35406-77/2015-7 z dne 4. 9. 2017 in št. 35406-

19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje Centra 

za ravnanje z odpadki Kovor, izdano upravljavcu Komunali Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 

Tržič (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

 

1. Točka 1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

1.1. Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor, s površino prekrivnega sloja 33.158 m2 

in tlorisno površino 30.994 m2, opredeljeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, 

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

opredeljeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 2: 

 

Preglednica 1: Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor 

 

Točka Gauss-Krügerjeva koordinata Y Gauss-Krügerjeva koordinata X 

P1 444142 132552 

P2 444136 132535 

P3 444132 132523 

P4 444128 132501 

P5 444127 132483 

P6 444131 132454 

P7 444130 132439 

P8 444117 132400 

P9 444125 132385 

P10 444156 132363 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
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P11 444167 132358 

P12 444180 132354 

P13 444186 132352 

P14 444196 132349 

P15 444208 132348 

P16 444239 132357 

P17 444268 132365 

P18 444294 132373 

P19 444302 132378 

P20 444307 132383 

P21 444317 132397 

P22 444329 132421 

P23 444337 132432 

P24 444331 132437 

P25 444317 132448 

P26 444297 132472 

P27 444292 132489 

P28 444294 132495 

P29 444294 132513 

P30 444271 132517 

P31 444259 132522 

P32 444255 132524 

P33 444245 132528 

P34 444243 132528 

P35 444235 132529 

P36 444230 132531 

P37 444224 132537 

P38 444211 132537 

P39 444202 132537 

P40 444192 132534 

P41 444187 132535 

P42 444156 132547 

 

Preglednica 2: Območje odlagalnega polja za azbest 

 

Točka Gauss-Krügerjeva koordinata Y Gauss-Krügerjeva koordinata X 

P43 444255 132524 

P44 444259 132522 

P45 444257 132511 

P46 444258 132499 

P47 444245 132502 

P48 444238 132506 

P49 444240 132509 

P50 444241 132521 

P51 444244 132527 

P52 444245 132528 

 

2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustna 

vrednost« nadomesti z besedno zvezo »mejna vrednost«. 
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3. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se beseda »mulj« nadomesti z 

besedo »blato«. 

 

4. V točki 1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se beseda »obdelava« nadomesti z 

besedo »zbiranje«. 

 

5. Točke 1.3./I., 1.4.1./I., 1.4.3./I. in 1.4.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo. 

 

6. V točki 1.4.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta četrta alineja. 

 

7. Ime točke 2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

»Okoljevarstvene zahteve za odlagališče odpadkov Kovor«. 

 

8. Točke 2.1./I., 2.2./I., 2.3./I., 2.5.3./I. in 2.5.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se 

črtajo v celoti. 

 

9. Preglednica 8 v točki 2.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da 

se glasi: 

 

Preglednica 8: Finančno jamstvo za posamezno leto 

 

Višina finančnega jamstva v 

EUR za posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

1.643.025 2021 ukrepi po zaprtju 

1.556.712 2022 ukrepi po zaprtju 

1.473.318 2023 ukrepi po zaprtju 

1.392.745 2024 ukrepi po zaprtju 

1.314.896 2025 ukrepi po zaprtju 

1.239.679 2026 ukrepi po zaprtju 

1.167.006 2027 ukrepi po zaprtju 

1.096.791 2028 ukrepi po zaprtju 

1.028.950 2029 ukrepi po zaprtju 

963.404 2030 ukrepi po zaprtju 

900.074 2031 ukrepi po zaprtju 

838.885 2032 ukrepi po zaprtju 

779.766 2033 ukrepi po zaprtju 

722.645 2034 ukrepi po zaprtju 

667.457 2035 ukrepi po zaprtju 

614.135 2036 ukrepi po zaprtju 

562.616 2037 ukrepi po zaprtju 

512.839 2038 ukrepi po zaprtju 

464.745 2039 ukrepi po zaprtju 

418.278 2040 ukrepi po zaprtju 

373.382 2041 ukrepi po zaprtju 

330.004 2042 ukrepi po zaprtju 

288.093 2043 ukrepi po zaprtju 

247.600 2044 ukrepi po zaprtju 

208.475 2045 ukrepi po zaprtju 

170.674 2046 ukrepi po zaprtju 

134.151 2047 ukrepi po zaprtju 

98.864 2048 ukrepi po zaprtju 
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64.769 2049 ukrepi po zaprtju 

31.828 2050 ukrepi po zaprtju 

 

10. Preglednica 9 točke 2.5.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, 

da se glasi: 

 

Preglednica 9: Obseg meritev meteoroloških parametrov 

 

Vrsta meritev Pogostost izvajanja 

Količina padavin mesečno, na isti dan v mesecu 

Temperatura zraka mesečno, na isti dan v mesecu 

Hitrost in smer vetra mesečno, na isti dan v mesecu 

Zračna vlaga - izhlapevanje mesečno, na isti dan v mesecu 

 

11. Točka 2.5.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

2.5.2.1. Upravljavec mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča odpadkov, predvsem pa: 

- višino in obliko odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, 

ki bi lahko vplivale na stabilnost odlagališča, 

- izvedbe prekrivanja in rekultivacije telesa odlagališča, 

- sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča, 

- naprav za zbiranje izcednih vod iz odlagališča, 

- naprav za zbiranje in čiščenje odlagališčnega plina ter  

- sistema za odvajanje neonesnaženih padavinskih odpadnih vod. 

 

12. Točka 2.5.4.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

2.5.4.2. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto 

Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Tržič predložiti poročilo o topografiji 

območja odlagališča, ki vsebuje podatke o posedanju ravni. Meritve za izdelavo tega 

poročila se izvedejo enkrat letno. 

 

13. Točka 2.5.4.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

2.5.4.3 Upravljavec mora do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto na Agencijo 
Republike Slovenije za okolje in Občino Tržič predložiti poročilo o obratovalnem 
monitoringu meteoroloških parametrov. 

 

14. Točka 2.5.4.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

2.5.4.4. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto 

Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Tržič predložiti poročilo o ugotovitvah 

pregleda telesa odlagališča. 

 

15. Točka 2.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta v celoti. 

 

16. Točka 3.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.1.1. Upravljavec mora redno vzdrževati dobro tehnično stanje vseh naprav iz točke 1 izreka 

tega dovoljenja ter redno preverjati delovanje merilnika temperature v zgorevalnem 

prostoru bakle. 

 

17. Točka 3.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.1.2 Upravljavec mora zajeti odlagališčni plin sežigati na bakli iz točke 1.4.6 izreka tega 

dovoljenja. 
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18. Točka 3.2.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.2.2 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje meritve sestave plinov v odlagališčnem plinu na 

vsakih 6 mesecev na merilnih mestih, ki morajo biti reprezentativna. 

 

19. Točke 3.1.6./I, 3.1.7./I., 3.2.5./I., 3.2.6./I., 3.2.7./I., 3.2.8./I., 3.2.9./I. in 3.2.11./I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo. 

 

20. Točka 3.2.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.2.4. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega 

monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Tržič v elektronski 

obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Ocena o letnih 

emisijah snovi v zrak mora vključevati tudi oceno letne količine emisije toplogrednih plinov 

iz točke 3.2.3. izreka tega dovoljenja. 

 

21. Točka 4.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

4.1.1. Upravljavec mora z namenom zmanjševanja emisije snovi in toplote zaradi odvajanja 

izcedne, padavinske in komunalne odpadne vode, zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, 

ki so: 

- uporaba recikliranja odpadnih snovi ter varčna raba surovin in energije in 
- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovno uporabo vode ter uporabo 

drugih metod in tehnik varčevanja z vodo. 

 

22. Točka 4.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

4.1.2. Upravljavec mora ob kakršnikoli okvari, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev 

mešanice izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode iz zbirnega centra in 

komunalne odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo, sam takoj začeti izvajati ukrepe 

za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja 

in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, inšpekciji, pristojni 

za ribištvo ter upravljavcu javne kanalizacije in upravljavcu komunalne čistilne naprave. 

 

23. Točka 4.1.8./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

4.1.8. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje bazena 

iz prve alineje točke 1.4.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, spodnjega in zgornjega 

črpališča ter lovilnika olj ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi 

stranmi ali v obliki elektronsko vodene evidence. 

 

24. Točka 4.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

4.2.1.1. Upravljavcu se v bazenu iz prve alineje točke 1.4.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 

dovoli zbiranje odpadnih vod iz: 

- odtoka V1-1: izcedne vode iz zaprtega odlagalnega polja iz točke 1.1 izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja, 

- odtoka V1-3: onesnažene padavinske vode z zbirnega centra iz točke 1.2 izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja, ki se pred izpustom v bazen iz prve alineje točke 

1.4.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja očistijo na lovilniku olj in 

- odtoka V1-4: komunalne odpadne vode. 
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25. Točka 4.2.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

4.2.1.2. Upravljavcu se dovoli prečrpavanje mešanice odpadne vode iz odtokov V1-1, V1-3 in V1-

4 iz podzemnega zbiralnika (iz točke 4.2.1.1. izreka tega dovoljenja) preko spodnjega in 

zgornjega črpališča in na iztoku V1 z imenom »iztok v javno kanalizacijo«, na mestu, 

določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=444347 in X=132449, parc. št. 461/2, 

k.o. 2146 Kovor odvajanje te mešanice odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi 

s Komunalno čistilno napravo Tržič, in sicer: 
- v največji skupni letni količini 42.000 m3, 
- v največji skupni dnevni količini 120 m3 in 
- z največjim skupnim 6-urnim povprečnim pretokom 2,5 l/s 

od tega komunalne odpadne vode z odtoka V1-4: 
- v največji skupni letni količini 100 m3, 
- v največji skupni dnevni količini 0,5 m3 in 
- z največjim skupnim 6-urnim povprečnim pretokom 0,02 l/s. 

 

26. Točka 4.2.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

4.2.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se onesnažene padavinske odpadne vode iz odtoka V1-

3 po čiščenju na lovilniku olj, brez predhodnega ponikanja v telo odlagališča, odvajajo v 

bazen iz prve alineje točke 1.4.5. izreka tega dovoljenja. 

 

27. Točki 4.2.1.4./I. in 4.2.1.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata. 

 

28. V Preglednici 14 točke 4.2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se mejna vrednost 

za parameter amonijev dušik spremeni iz »200 mg/l« v »400 mg/l«, parameter biološka 

razgradljivost in njegova mejna vrednost pa se iz Preglednice 14 črtata. 

 

29. V točki 4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni pogostost vzorčenja iz 

»4-krat« v »2-krat« letno ter črta beseda »industrijskih«. 

 

30. V točki 4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se beseda »mesečno« spremeni v 

»2-krat letno« ter črta beseda »industrijskih«. 

 

31. Za točko 4.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 4.3.4.a, ki se 

glasi: 

4.3.4.a Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti posameznih parametrov v 

izcedni vodi zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov: 

- v čim krajšem možnem času zagotoviti ponovitev vzorčenja in analizo vsebnosti 

parametrov iz Preglednice 14 izreka tega dovoljenja ter za parameter/re, ki 

presega(jo) mejno vrednost iz preglednice 14 izreka tega dovoljenja v pisnem 

dokumentu ovrednotiti vpliv na objekte javne kanalizacije, na obratovanje komunalne 

čistilne naprave Tržič in na vodotok Tržiška Bistrica, 

- v primeru, da je vpliv parametrov, ki presegajo mejno vrednost iz Preglednice 14 

izreka tega dovoljenja, na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne 

čistilne naprave Tržič ali na vodotok Tržiška Bistrica, ovrednoten kot škodljiv, mora 

upravljavec pred odvajanjem v javno kanalizacijo zagotoviti predčiščenje odpadne 

vode 

- v kolikor je vpliv parametrov, ki presegajo mejno vrednost iz Preglednice 14 izreka 

tega dovoljenja, ovrednoten kot neškodljiv, mora upravljavec ugotoviti vzrok za 

preseganje mejnih vrednosti v odpadni vodi, predvideti in izvesti ukrepe za odpravo 

tega preseganja. 
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32. Točka 4.3.5./I. se spremeni tako, da se glasi: 

4.3.5. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Tržič vsako leto 

najpozneje do 31. marca tekočega leta v elektronski predložiti Poročilo o obratovalnem 

monitoringu odpadnih vod za preteklo leto. 

 

33. Za točko 4.3.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 4.3.6./I, ki se glasi: 

4.3.6. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da 

z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo 

iz 4.3.5 točke izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s 

predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje. 

 

34. Točka 5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta v celoti. 

 

35. V točki 6.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta prva alineja. 

 

36. Za točko 6.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 6.1.a/I., 6.1.b/I. in 

6.1.c/I., ki se glasijo: 

6.1.a Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja 

naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za 

varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi. 

 

6.1.b Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega 

okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev 

znatnega škodljivega vpliva na okolje. 

 

6.1.c Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave 

ter za zmanjševanje njihovih posledic: 

- redno je treba vzdrževati procesno ter nadzorno opremo in tehnološke enote, 

- na voljo morajo biti vsi nujni rezervni deli in avtocisterna, 

- evakuacijske poti morajo biti vedno proste, 

- v črpališču izcedne vode mora biti zagotovljena dodatna črpalka, 

- bakla za sežiganje odlagališčnega plina mora imeti odvod odlagališčnega plina v 

primeru okvare, 

- v primeru izpada električne energije je treba presežek izcednih vod prečrpavati z 

avtocisterno, 

- na lokaciji mora biti prenosen dizelski agregat, namenjen proizvodnji električne 

energije v primeru izpada elektrike, za namen obratovanja bakle za sežiganje 

odlagališčnega plina, 

- sistem za zajemanje izcedne vode je treba redno pregledovati in preverjati njegovo 

vodotesnost, morebitne nepravilnosti je treba v najkrajšem času sanirati, 

- sistem za zajemanje odlagališčnega plina je treba dnevno kontrolirati, meritve 

odlagališčnega plina pa kontinuirano izvajati, 

- na sistemu za odplinjanje in sežiganje plina je treba zagotoviti ustrezne 

protieksplozijske in protipožarne ukrepe (Ex. certifikate, redno vzdrževanje, 

strelovodi, varnostni sistemi, izklop v sili, označbe ipd.). 

 

37. Točka 6.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta. 

 

38. Ime točke 6.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

»Obdobje izvajanja obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča«. 

 

39. Točke 6.3.1./.I., 6.3.2./I. in 6.3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo. 
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40. Točka 7.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

7.1. Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v roku 30 dneh obvestiti 

Ministrstvo za okolje in prostor o novem upravljavcu. 

 

41. Točki 7.2./.I in 7.3./I. in izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata. 

 

42. Točka 7.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

7.6. Upravljavec, v primeru stečaja pa stečajni upravitelj, mora Ministrstvo za okolje pisno 

obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1. izreka tega 

dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. 

 

43. Točke 7.4./I., 7.5./I. in 8.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo. 

 

44. Črta se celotno poglavje II izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

II. 

 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno. 

 

III. 

 

Pritožba zoper točke 2./I., 3./I., 4./I., 13./I., 20./I., 22./I., 23./I., 32./I., 33./I., 36./I., 37./I., 40./I., 41./I. 

in 42./I. izreka te odločbe, ne zadrži njihove izvršitve. 

 

IV. 

 

V tem postopku stroški niso nastali. 

 

O b r a z l o ž i t e v  

 

I. 

 
Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: ARSO), je dne 28. 1. 2021 prejela vlogo 
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav v Centru za ravnanje z 
odpadki Kovor upravljavca Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič, ki ga po pooblastilu 
direktorja Primoža Bajželja in prokuristke Vesne Jekovec zastopa pooblaščenec Marbo Okolje 
d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 2. 2. 2021, 26. 3. 2021, 20. 5. 2021, 
4. 6. 2021, 8. 6. 2021, 24. 8. 2021, 7. 1. 2022 in 20. 4. 2022. 

 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe 

naprave, ki lahko povzroči onesnaženje okolja večjega obsega, ki jih je navedel v prijavi z dne 

14. 12. 2017, na podlagi katere je ARSO s sklepom št. 35409-72/2017-2 z dne 30. 1. 2018 ugotovil, 

da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti 

pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. Vloga se sicer nanaša še na nekatere 

druge spremembe, ki pa se ne nanašajo na napravo, ki lahko povzroči onesnaženje okolja večjega 

obsega (npr. ukinitev obdelave gradbenih odpadkov in kogeneracijskega motorja), ampak na 

druge naprave. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo namreč izdano za obratovanje naprave, ki lahko 

povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor ter za 

obratovanje drugih naprav iz 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-

UPB1, 49/09-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, 
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158/20 in 44/22-ZVO-2; v nadaljevanju: ZVO-1) in sicer to omogoča drugi odstavek 25. člena 

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

(Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22-ZVO-2). 

 

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. 

 

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno 

dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s 

področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti 

okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

ARSO je dne 14. 6. 2021 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe 

okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27. 12. 2012, spremenjeno z odločbami 

št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013, št. 35406-77/2015-7 z dne 4. 9. 2017 in št. 35406-

19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu 

izdal za obratovanje naprav v Centru za ravnanje z odpadki Kovor zaradi spremembe naslednjih 

predpisov: 

- ZVO-1, 

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega 

(Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22-ZVO-2), 

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22-

ZVO-2), 

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20 in 44/22-ZVO-2), 

- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list 

RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22-ZVO-2), 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 

81/19 in 44/22-ZVO-2), 

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradno list št. 13/21 in 44/22-

ZVO-2), 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22-ZVO-2), 

- Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22-

ZVO-2) in 

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev 

(Uradni list RS, št. 17/18, 59/18 in 44/22-ZVO-2). 

 

ARSO je z dopisom št. 35406-28/2021-14 z dne 16. 7. 2021 upravljavca skladno z drugim 

odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja 

ter pozval k predložitvi podatkov v zvezi s preverjanjem okoljevarstvenega dovoljenja po uradni 

dolžnosti ter upravljavca seznanil s potrebnimi spremembami okoljevarstvenega dovoljenja po 

uradni dolžnosti zaradi zgoraj navedenih sprememb predpisov. 

 

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je ARSO z dopisom št. 35406-28/2021-12 

z dne 14. 6. 2021 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje 

in naravo (v nadaljevanju: IRSOP), da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in 

ga zaprosil, da mu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem 

pregledu zgoraj navedene naprave. 
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IRSOP je dne 30. 6. 2021 opravil izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil poročilo 

št. 06182-1067/2021-9 z dne 1. 7. 2021 iz katerega je razvidno kako upravljavec zagotavlja 

ukrepe glede emisij snovi v vode in zrak. Nadalje je navedeno, da je bilo na odlagališču 

zagotovljeno prekritje površine telesa odlagališča z rekultivacijsko plastjo, površinsko tesnjenje in 

površinsko odvajanje padavinskih voda ter da je izdelan prikaz razporeditve odloženih odpadkov. 

Navedeno je tudi, da so bili izvedeni določeni monitoringi in pregledi ter da je zaznano rahlo 

posedanje. Negativnih vplivov na okolje, nespoštovanje predpisov ali drugih pomembnih opažanj 

iz tega poročila ni razbrati. 

 

II. 

 

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 

v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 319. člena določa, da je za odločanje v upravnih 

postopkih, začetih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 

31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo 

okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno ministrstvo za okolje in 

prostor (v nadaljevanju: ministrstvo). 

 
Glede na zgoraj navedeno je od 13. 4. 2022 za vodenje postopka in odločanje o prejeti vlogi in 

postopek, odprt po uradni dolžnosti, pristojno ministrstvo. 

 

ZVO-2 nadalje 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-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 in 84/18-ZIURKOE in 158/20), ki so bili 

začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek 

nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.  

 

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ARSO prejela vlogo z dne 28. 1. 2021, 

kateri je bilo priloženo: 

- Grafični prikaz zaprtega odlagališča z januarja 2021; 

- Program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča z decembra 2020; 

- Predlagana višina finančnega jamstva; 

- Pooblastilo za zastopanje; 

- Potrdilo o plačili upravne takse. 

Dne 2. 2. 2021 je upravljavec vlogo dopolnil glede plačane upravne takse, dne 26. 3. 2021 s 

podatkom o predlagani obliki finančnega jamstva, 20. 5. 2021 glede tehnoloških enot, ki se bodo 

nahajale na območju odlagališča v obdobju njegovega zaprtja, 4. 6. 2021 glede čiščenja 

komunalnih odpadnih vod, 8. 6. 2021 glede obdelave gradbenih odpadkov ter zbiranja kosovnih 

odpadkov na območju odlagališča Kovor. Dne 24. 8. 2021 je upravljavec vlogo dopolnil z 

izjasnitvijo do poziva ARSO št. 35406-28/2021-14 z dne 16. 7. 2021, kateri je priložil: 
- podatke o lovilniku olj, 
- Mnenje upravljavca javnega kanalizacijskega sistema in Čistilne naprave Tržič št. 2021-

1-253 z dne 18. 8. 2021 (v nadaljevanju: Mnenje upravljavca JK), 
- podatkom o hitrosti črpanja črpalke v bazenu izcednih vod in 
- ukrepe v primeru izrednih razmer. 

Dne 20. 4. 2022 je upravljavec vlogo dopolnil še s/z: 
- dopisom št. 29/1-2022 z dne 20. 4. 2022 s Prilogo 1 – Blokovna shema odtokov in iztokov 

na odlagališču Kovor in 
- mnenjem izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod za podjetje Komunala Tržič 

d.o.o. št. Kovor_PRGM-OM_1/22, ki ga je dne 11. 4. 2022 izdelala Služba Kakovost SIJ 
Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: Mnenje izvajalca 
monitoringa) 
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Ministrstvo je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovilo, da se 

sprememba nanaša na zaprtje preostalega dela odlagališča vključno z ukinitvijo platoja za 

obdelavo gradbenih odpadkov (C1), platoja za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (B1), 

bazena za pranje gum (B3), skladiščnega prostora za zavrnjene odpadke (B4) in kogeneracijskega 

motorja (B7) iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

O zaprtju dela odlagališča je že bilo odločeno s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 

št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013. Iz odločbe št. 35406-19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 izhaja, 

da se na odlagališču Kovor dejavnost odlaganja odpadkov ne izvaja več in da se odlagališče fazno 

zapira. 

 

Po spremembi, ki je predmet tega postopka, odlagališče Kovor v celoti preide v obdobje 

obratovanja odlagališča po njegovem zaprtju. Odlagalno polje A1 je sicer razdeljeno na dva dela: 

odlagalno polje za azbestne odpadke in odlagalno polje za ostale odpadke, ki so se lahko odlagali 

na odlagališču Kovor. Lokacija obeh odlagalnih polj je razvidna iz točke I./1 izreka tega dovoljenja. 

 

Upravljavec navaja, da je bilo zaprtje dela odlagališča nenevarnih odpadkov izvedeno skladno z 

zahtevami Priloge 6 Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer so določene strukture posameznih plasti 

za prekrivanje površin zapolnjenih delov odlagališča. Na urejeno in splanirano zaključno višino 

zadnjega sloja odloženih odpadkov na odlagališču se je izvedlo tesnjenje v naslednjem zaporedju, 

navedenem od odloženih odpadkov navzgor: od 15 do 20 cm plinodrenažnega sloja, bentonitna 

membrana, geosintetični drenažni sloj, zadrževalna mreža, 80 cm mešane zemljine, 20 cm 

humusa in zatravitev. Na enak način je tesnjen plato odlagalnega polja, zato zadrževalna mreža 

ni bila položena. Na odlagališču je bil v času odlaganja izveden sistem pasivnega zbiranja 

odlagališčnega plina preko jeklenih plinjakov. Okoli plinskih sond se je za namen tesnjenja vgradila 

kompaktirana glina ter navarila PEHD membrana. Odlagališče je zaprto s štirimi brežinami in 

pokrovom odlagalnega polja. Odvodnjavanje padavinskih vod se je izvedlo za vsako brežino 

posebej in za vsak pokrov odlagališča posebej.  

 

Upravljavec navaja, da bo za odlagališče odpadkov meril meteorološke parametre (količine 

padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanje), monitoring 

izcednih vod (temperatura, pH, neraztopljene in usedljive snovi, baker, cink, celotni krom, nikelj, 

amonijev dušik, celotni dušik, celotni fosfor, celotni cianid, KPK, BPK5, vsoto anionskih in neionskih 

tenzidov) ter monitoring odlagališčnih plinov (vol%: CH4, CO2, O2, H2S in H2). V okviru 

obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča se bo spremljalo tudi stanje telesa odlagališča z 

vsaj enkrat letnimi meritvami višinskih kot za namen spremljanja morebitnega posedanja. V okviru 

navedenega letnega pregleda se bo pregledalo tudi stanje naprav za zbiranje in črpanje izcedne 

vode, naprav za zbiranje in sežiganje odlagališčnega plina in sistema za odvajanje padavinskih 

vod. Po potrebi se bo frekvenca pregledov lahko tudi povečala. Upravljavec ima izdelan tudi 

program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča ter program preventivnega vzdrževanja. 

 

Izcedna voda iz odlagališča Kovor, padavinske vode z zbirnega centra ter komunalne odpadne 

vode iz objektov se odvaja preko javne komunalne kanalizacije v Komunalno čistilno napravo Tržič 

(v nadaljevanju: KČN Tržič). Komunalne odpadne vode iz greznice tako ne ponikajo več v telo 

odlagališča, ampak se čistijo na KČN Tržič. 

 

Upravljavec je v elektronskem sporočilu z dne 20. 5. 2021 pojasnil, da obodna cesta okrog 

zaprtega odlagališča ne pripada zaprtemu odlagalnemu polju, saj mora biti na voljo za interventne 

službe in potrebe delovanja pretovora na spodnjem delu pod odlagališčem. Upravljavec je dne 

7. 1 2022 po elektronski pošti dodatno potrdil, da želi izbris kogeneracijskega motorja iz 

okoljevarstvenega dovoljenja. 
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Ministrstvo je vlogo upravljavca za zaprtje celotnega odlagališča Kovor, s površino odlagalnega 

polja 30.994 m2 (oz. površino prekrivnega sloja 33.158 m2), obravnavalo na podlagi 53. člena 

Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki v prvem odstavku določa, da mora upravljavec najpozneje v 

30 dneh po končanih zapiralnih delih vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 

za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. V drugem odstavku citirane uredbe so 

določeni podatki, ki jih mora upravljavec v vlogi predložiti, in sicer podatke o upravljavcu zaprtega 

odlagališča, podatke o območju zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine 

ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem 

koordinatnem sistemu za raven merila 1:1.000, vključno s kvadraturo površine zaprtega dela 

odlagališča in njegovega prekrivnega sloja, poročilo o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagališča v 

skladu s to uredbo, program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka 54. člena te uredbe, 

predlog ukrepov iz pete alineje četrtega odstavka tega člena, program rednih pregledov stanja 

telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor nad telesom odlagališča v 48. členu 

te uredbe, program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča, prikaz razporeditve odloženih 

odpadkov v telesu odlagališča in obliko in predlagano višino finančnega jamstva iz 42. člena te 

uredbe za zaprto odlagališče, skupaj s prikazom izračuna te višine v skladu s prilogo 7 te uredbe. 

 

Na podlagi predložene dokumentacije je ministrstvo ugotovilo, da je upravljavec predložil vse 

zahtevane podatke iz 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. 

 

Tretji odstavek 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da ministrstvo 

o okoljevarstvenem dovoljenju odloči, če iz poročila inšpektorata, pristojnega za graditev, izhaja, 

da so izpolnjene gradbene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča in iz poročila inšpektorata, 

pristojnega za varstvo okolja izhaja, da so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem 

odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov. 

 

ARSO je skladno z zahtevo tretjega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov 

Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekciji za okolje in naravo in Gradbeni, 

geodetski in stanovanjski inšpekciji, posredovala dopis št. 35467-1/2021-4 z dne 26. 3. 2021, 

s katerim je zaprosila pristojni inšpektorat, da ugotovi, ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi 

z zapiranjem odlagališča.  

 

V zgoraj navedenem dopisu je ARSO zaprosila pristojni inšpektorat za poročilo o tem ali so 

izpolnjene gradbene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor 

(odlagalno polje A1 in za azbest) in poročilo o tem ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z 

zapiranjem odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor (odlagalno polje A1 in za azbest) v skladu z 

Uredbo o odlagališčih odpadkov. 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Kranj (gradbeni inšpektorat), 

je dne 15. 4. 2021 opravil inšpekcijski pregled odlagališča Kovor in o tem pripravila poročilo 

št. 06122-987/2021-3 z dne 23. 4. 2021 (Poročilo gradbenega inšpektorja), v katerem je na več 

straneh opisano predmetno odlagališče (stanje deponije pred začetkom tesnjenja in zapiranja, 

stanje odlagalnega polja pred dokončnim tesnjenjem in zapiranjem v letu 2017, končno tesnjenje 

odlagalnega polja, oporni zid, ureditev in tesnjenje 3. in 4. brežine, 3. in 4. berme ter pokrova 

odlagalnega polja, zajem in odvod odlagališčnega plina in katastrski podatki). Priloženih je tudi 

več fotografij. Iz Poročila gradbenega inšpektorja nadalje izhaja, da so vsa dela na zapiranju 

odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor končana. Gradbeni inšpektor ugotavlja, da so dela 

izvedena skladno s projektno dokumentacijo za zapiranje, in so vsa dela na zaprtem odlagališču 

izvedena in zaključena kot predvideva projekt. Negativnih vplivov na okolje, nespoštovanje 

predpisov ali drugih tovrstnih opažanj iz Poročila gradbenega inšpektorja ni razbrati. 
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Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Kranj (okoljski inšpektorat) 

je dne 15. 4. 2021 opravil inšpekcijski pregled odlagališča Kovor in o tem pripravila poročilo 

št. 06182-1067/2021-5 z dne 22. 4. 2021 (Poročilo okoljskega inšpektorja) v katerem so opisane 

emisije snovi v vode in zrak ter da je odlagališče prenehalo z odlaganjem odpadkov leta 2016. 

Po zaprtju odlagališča je bilo zagotovljeno prekritje površine telesa odlagališča z rekultivacijsko 

plastjo, površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih voda ter da je izdelan prikaz 

razporeditve odloženih odpadkov. Izveden je bil tudi monitoring telesa odlagališča, kjer so se 

spremljali horizontalni in vertikalni premiki zemeljskih mas. Zaznano je rahlo posedanje, ki pa je 

lahko posledica posedanja zemljine in ne nestabilnosti odlagališča. V Poročilu okoljskega 

inšpektorja je bilo navedeno, da upravljavec izpolnjuje obveznosti poročanja. Negativnih vplivov 

na okolje, nespoštovanje predpisov ali drugih tovrstnih opažanj iz Poročila okoljskega inšpektorja 

ni razbrati. 

 

Iz zgoraj navedenih poročil Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je razvidno, da 

so izpolnjene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča Kovor. 

 

Upravljavec je bil v postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja seznanjen z višino 

finančnega jamstva za izvedbo ukrepov po zaprtju odlagališča Kovor. Navedenemu izračunu in 

višini finančnega jamstva ni nasprotoval. 

 

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. 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. 

 

 V skladu s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je potrebno v spremembi 

okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja določiti: 

- upravljavca zaprtega odlagališča, 

- območje zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke 

in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem 

sistemu, 

- obseg obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča v skladu s 54. členom Uredbe o 

odlagališčih odpadkov, 

- obdobje izvajanja obveznosti iz prejšnje alineje, 

- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča, 

- ukrepe ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ali mejne vrednosti 

katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode, ukrepe ob čezmernem obremenjevanju 

površinske vode zaradi vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču in ukrepe ob čezmernem 

obremenjevanju okolja zaradi povzročanja znatnega povečanja iz predpisa, ki ureja emisijo 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 

- finančno jamstvo iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov za zaprto odlagališče, 

- obveznost v zvezi s poročanjem iz tretjega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih 

odpadkov. 

 

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 in 1. točke prvega odstavka 

78. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. 
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1. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca 

 

Ker je odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor zaradi zaprtja zadnje aktivne faze prešlo v 

obratovanje odlagališča v času po njegovem zaprtju, je ministrstvo na podlagi vloge spremenilo 

izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe. 

 

Ministrstvo je v točki I./1. izreka te odločbe spremenilo točko 1.1./I. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja na vlogo stranke. Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor je namreč zaradi zaprtja 

zadnje aktivne faze prešlo v obratovanje odlagališča v času po njegovem zaprtju. V Preglednici 1 

je naveden obseg zaprtega odlagališča. Aktivnega odlagalnega polja tako s to spremembo 

okoljevarstvenega dovoljenja ni več. Območje odlagalnega polja, kjer so odloženi azbestni 

odpadki, je določeno v Preglednici 2. 

 

Upravljavec v vlogi navaja, da gradbenih odpadkov ne namerava več obdelovati, zato ni več 

potrebe po Platoju za obdelavo gradbenih odpadkov in po Skladiščnem prostoru za zavrnjene 

odpadke. Upravljavec v vlogi nadalje navaja, da bazen za pranje gum ni več potreben, saj se na 

odlagališču ne odlaga več odpadkov ter navaja, da se obdelava mešanih komunalnih odpadkov 

ne izvaja več skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, zato upravljavec ukinja Plato za 

obdelavo gradbenih odpadkov (C1), Plato za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (B1), 

Bazen za pranje gum (B3) in Skladiščni prostor za zavrnjene odpadke (B4). Ministrstvo je v točki 

I./5. izreka te odločbe zato črtalo točke 1.3./I., 1.4.1/I., 1.4.3/I. in 1.4.4/I. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja  

 

Ministrstvo je v točki I./6. izreka te odločbe črtalo četrto alinejo točke 1.4.6/I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, saj se ta nanaša na kogeneracijski motor (B7), za 

katerega pa upravljavec izjavlja, da na območju odlagališča Kovor ne obratuje in tudi v bodoče ni 

predvideno, da bi. 

 

Ministrstvo je v točki I./7. izreka te odločbe spremenilo ime točke I./2 iz »Okoljevarstvene zahteve 

za ravnanje z odpadki« v »Okoljevarstvene zahteve za odlagališče odpadkov Kovor«. V Centru za 

ravnanje z odpadki Kovor se namreč ne bo več izvajala obdelava odpadkov in odlagalo odpadkov. 

 

Ministrstvo je v točki I./8. izreka te odločbe v celoti črtalo točke 2.1./I., 2.2./I., 2.3./I., 2.5.3./I. in 

2.5.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, saj se nanašajo na obratovanje 

odlagališča v času odlaganja in na predelavo gradbenih odpadkov, na odlagališču Kovor pa se 

več ne odlaga odpadkov. Prav tako se v Centru za ravnanje z odpadki Kovor več ne predeluje 

gradbenih odpadkov. 

 

V petem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je določeno, da se pravnomočne 

odločbe, izdane na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe 

o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 in 108/13), štejejo za 

okoljevarstvena dovoljenja za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe. Zaprti del odlagališča 

Kovor, površine 11.429 m2, se je zaprl z odločbo o spremembi OVD št. 35406-39/2013-4 z dne 

9. 12. 2013 na podlagi 51. in 52. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list 

RS, št. 61/11). V šestem odstavku 76. člena iste uredbe je določeno, da se pri preverjanju in 

spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti smiselno upošteva obseg ukrepov 

varstva okolja za zaprto odlagališče iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja. Skladno z 

navedenim ministrstvo v tej odločbi ni določilo zahtev v zvezi s finančnim jamstvom za zaprti del 

odlagališča Kovor s smiselnim upoštevanjem vsebine veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja 

(obsega ukrepov varstva okolja), kot ga nalaga spremenjeni šesti odstavek Uredbe o odlagališčih 

odpadkov. 
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V vlogi je navedena površina prekrivnega sloja odlagališča Kovor 33.158 m2, pri čemer je 

ministrstvo odštelo površino že zaprtega dela odlagališča, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. 

Za izračun višine finančnega jamstva za odlagališče Kovor je tako upoštevana površina 21.729 m2. 

Pri določanju obdobja izvajanja določenih obveznosti upravljavca zaprtega odlagališče nenevarnih 

odpadkov Kovor je ministrstvo upoštevalo določilo drugega odstavka 54. člena Uredbe o 

odlagališčih odpadkov, kjer je določeno obdobje zaprtega odlagališča najmanj 30 let. 

Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju tega dela odlagališča se je 

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

- strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po 

zaprtju tega dela odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča: 

1.738.320 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 80 EUR/m2; 

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

izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju tega dela odlagališča: 88.002 EUR, kjer se je 

upošteval referenčni strošek 4,05 EUR/m2; 

- vzdrževalni stroški odplinjevanja odlagališča za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva 

okolja po zaprtju tega dela odlagališča: 521.496 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 

24 EUR/m2; 

- obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva 

okolja po zaprtju odlagališča: 25.500 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 

850 EUR/leto (2 x letno na enem merilnem mestu); 

- obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva 

okolja po zaprtju odlagališča: 9.000 EUR, kjer se je upošteval referenčni strošek 

150 EUR/leto (2 x letno na enem merilnem mestu); 

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

▪ celotni strošek vzdrževanja rekultivacijske plasti: 19.556 EUR, kjer se je upošteval 

referenčni strošek 0,9 EUR /m2 in 

▪ drugi stroški vzdrževanja  zaprtega odlagališča za celotno obdobje: 187.500 EUR 

ARSO je upravljavca predhodno z dopisom št. 35406-28/2021-14 z dne 16. 7. 2021 seznanila z 

izračunom višine finančnega jamstva, s katerim se je upravljavec tudi strinjal. Na podlagi vsega 

zgoraj navedenega je ministrstvo v točki I./9. izreka te odločbe spremenilo Preglednico 8 točke 

2.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v njej določilo finančno jamstvo za celotno obdobje 

zaprtega odlagališča Kovor. 

 

Ministrstvo je v točki I./10. izreka te odločbe spremenilo Preglednico 9 v točki 2.5.1.1./I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je pogostost izvajanja monitoringa meteoroloških 

parametrov zaradi zaprtja odlagališča zmanjšalo iz dnevnega na mesečno, in sicer na podlagi 

54. člena v povezavi z 46. členom in Prilogo 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov. 

 

Ministrstvo je v točki I./11. izreka te odločbe na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena 

Uredbe o odlagališčih odpadkov spremenilo točko 2.5.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 

in določilo redne preglede odlagališča in delovanja drugih tehničnih objektov v času obratovanja 

zaprtega odlagališča. 

 

Ministrstvo je v točki I./12. izreka te odločbe spremenilo točko 2.5.4.2./I. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja zaradi zaprtja odlagališča, in sicer na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena 

Uredbe o odlagališčih odpadkov. 

 

Ministrstvo je v točki I./14. izreka te odločbe spremenilo točko 2.5.4.4./I. tako, da je vsebino, ki se 

je nanašala na obdelavo odpadkov, ki se na lokaciji več ne obdelujejo, zamenjalo z vsebino, ki se 

nanaša na poročanje, in sicer na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o 

odlagališčih odpadkov. 
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Ministrstvo je v točki I./15. izreka te odločbe v celoti črtalo točko 2.6./I. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja na vlogo stranke, saj se nanaša na obdelavo odpadkov, ki pa se na območju naprave 

več ne izvaja. 

 

Na odlagališču Kovor se odpadkov več ne odlaga niti drugače obdeluje, zaradi česar je ministrstvo 

v točki I./16. izreka te odločbe črtalo alineje 2-12 točke 3.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 

na vlogo stranke, ki se nanašajo na ukrepe za obratovanje odlagališča v času odlaganja in 

obdelave odpadkov in na podlagi 5. točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v 

zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), kot 

ukrep v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi v zrak, določilo izvajanje 

vzdrževanja dobrega tehničnega stanja sistema za zajem in sežig odlagališčnega plina ter redno 

preverjati delovanje merilnika temperature v zgorevalnem prostoru bakle. 

 

Na odlagališču Kovor se odpadkov več ne odlaga. Zaradi prenizke tvorbe odlagališčnega plina ni 

več mogoča energetska izraba odlagališčnega plina, zato je ministrstvo v točki I./17. izreka te 

odločbe spremenilo točko 3.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je na podlagi 

prvega in tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja, kot ukrep v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi v zrak 

določilo obveznost zajemanja odlagališčnega plina in sežiganje zajetega odlagališčnega plina na 

bakli. 

 

Na odlagališču Kovor se odpadkov več ne odlaga niti drugače obdeluje, zaradi česar je ministrstvo 

na podlagi 3. točke priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov spremenilo točko 3.2.2./I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja določilo pogostost izvajanja teh meritev za zaprto odlagališče na 

vsakih šest mesecev, kot izhaja iz točke I./18. izreka te odločbe. 

 

Kot izhaja iz vloge se na odlagališču več ne uporablja nepremičnega motorja z notranjim 

izgorevanjem - Kogeneracijski motor (B7) zaradi česar je ministrstvo v točki I./19. izreka te odločbe 

v celoti črtalo točke 3.1.6./I, 3.1.7./I., 3.2.5./I., 3.2.6./I., 3.2.7./I., 3.2.8./I., 3.2.9./I. in 3.2.11./I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na uporabo goriva, mejne vrednosti in izvedbo 

obratovalnega monitoringa na nepremičnem motorju z notranjim izgorevanjem - Kogeneracijskem 

motorju (B7). 

 

Ministrstvo je v točki I./21. izreka te odločbe spremenilo točko 4.1.1./I izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja tako, da se ne nanaša več na pralno ploščad gum. Upravljavec v vlogi namreč navaja, 

da se pralna ploščad gum ukinja. Poleg tega zaradi ukinitve pralne ploščadi gum in odtoka V1-2 

na lokaciji ni več industrijskih odpadnih vod, zato jih je ministrstvo črtalo iz besedila te točke. 

 

Kot izhaja iz I./24. točke izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 4.2.1.1./I izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja na podlagi navedb upravljavca: 

- v prvi alineji besedo »aktivnega«, zamenjalo z besedo »zaprtega«, ker je predmet vloge 

zapiranje odlagališča in torej aktivnega odlagalnega polja ni več; 

- v celoti črtalo drugo alinejo, ker se plato za pranje koles ukinja. Iz istega razloga je ministrstvo 

v točki 4.2.1.2 črtalo tudi odtok z oznako »V1-2«; 

- vsebino alineje, ki se nanaša na odtok V1-3 spremenilo tako, da se sicer še vedno nanaša 

na onesnažene padavinske odpadne vode iz zbirnega centra, vendar pa le-te ne ponikajo v 

telo aktivnega odlagalnega polja (saj kot že predhodno pojasnjeno, aktivnega odlagalnega 

polja ni več, upoštevajoč 10. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov pa v neaktivno odlagalno 

polje ni dovoljeno odvajati odpadnih vod),  

- alinejo, ki se nanaša na odtok V1-4 spremenilo tako, da se ne glasi več na pretočni greznici, 

ki sta ukinjeni in se komunalna odpadna voda sedaj odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi 

s KČN Tržič. 
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Ministrstvo je v točki 4.2.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi izjave upravljavca, 

da se komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, dodalo največjo letno in dnevno 

količino ter največji 6-urni pretok komunalne odpadne vode z odtoka V1-4, in zaradi ukinitve pralne 

ploščadi črtalo navedbo odtoka V1-2, kot izhaja iz točke I./25. izreka te odločbe. 

 

Ministrstvo je s točko I./26. izreka te odločbe spremenilo točko 4.2.1.3./I izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja tako, da je na podlagi 2. alineje druge točke 10.  člena Uredbe o odlagališčih odpadkov 

določilo, da se odpadne vode iz odtoka V1-3 ne smejo odvajati v telo odlagališča, ampak direktno 

v javno kanalizacijo (preko lovilnika olj in zbirnega bazena). Odlagališče Kovor je namreč prešlo 

v obratovanje odlagališča v času po njegovem zaprtju, ko je odvajanje odpadnih vod v telo 

odlagališča prepovedano. 

 

Ministrstvo je v točki I./27. izreka te odločbe črtalo točki 4.2.1.4./I in 4.2.1.5./I izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi navedb upravljavca v vlogi, da je ukinil obe greznici in 

komunalne odpadne vode sedaj odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s KČN Tržič. Upravljavec 

v vlogi sicer zahteva izbris točke 4.2.5.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki pa je v 

okoljevarstvenem dovoljenju sploh ni. Ministrstvo je iz konteksta vloge jasno ugotovilo, da 

upravljavec želi izbris točke 4.2.1.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, katero bi ministrstvo v 

vsakem primeru črtalo, saj greznici nista več v uporabi. 

 

Ministrstvo je v Preglednici 14, v točki 4.2.1.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo 

mejno vrednost za parameter amonijev dušik na podlagi Mnenja upravljavca JK, v skladu s 1. točko 

tretjega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno 

kanalizacijo, kot izhaja iz I./28. točke izreka te odločbe. Ministrstvo je na podlagi Mnenja izvajalca 

monitoringa v povezavi z drugo alinejo 1. točke prvega odstavka 32. člena citirane uredbe v 

Preglednici 14 tudi črtalo parameter biološka razgradljivost in njegovo mejno vrednost, saj je 

pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih vod ugotovil, da je v obdobju od leta 

2019 do 2021 (v vsakem letu so bile izvedene po štiri zahtevane meritve, skupno torej 12 meritev) 

bila vsebnost parametra KPK v odpadni vodi iz odlagališča Kovor pod 300 mg/l (kar je 

koncentracijska meja nad katero šele velja mejna vrednost za parameter biološka razgradljivost), 

zaradi česar parameter biološka razgradljivost ni relevanten, poleg tega pa se odpadna voda iz 

odlagališča Kovor odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s KČN Tržič, kjer je zanjo zagotovljeno 

biološko čiščenje. 

 

Ministrstvo je v točki 4.3.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 26. 

člena, v skladu s Preglednico 3, Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 

odpadnih vod, spremenilo pogostost vzorčenja iz »4-krat« na »2-krat«, kot izhaja iz I./29. točke 

izreka te odločbe, saj je odlagališče prešlo v fazo obratovanja odlagališča v čas po njegovem 

zaprtju. Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaprosil tudi za 

drugačen čas vzorčenja, kot je določen v točki 4.3.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, vendar 

je upravljavec dne 20. 4. 2022 od tega zahtevka odstopil. 

 

Ministrstvo je v točki 4.3.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 26. 

člena, v skladu s Preglednico 3, Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 

odpadnih vod, spremenilo pogostost vzorčenja iz »mesečno« na »2-krat letno«, kot izhaja iz I./30. 

točke izreka te odločbe, saj je odlagališče prešlo v fazo obratovanja odlagališča v čas po njegovem 

zaprtju. 

 

Ministrstvo je za točko 4.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko 4.3.4.a, na 

podlagi vloge upravljavca v skladu s šesto alinejo četrtega odstavka 53. člena Uredbe o 

odlagališčih odpadkov, v povezavi s šestim odstavkom 47. člena iste uredbe, kjer je upravljavec v 

Tabeli 6 predvidel ukrepe, ki jih bo izvedel v primeru preseganja mejnih vrednosti v izcedni vodi, 

kot izhaja iz I./31. točke izreka te odločbe. Ministrstvo je ukrepe, predlagane s strani upravljavca 
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le nadgradilo in konkretiziralo na način, da so le-ti smiselni glede na konkretno situacijo in skladni 

z načelom preventive. 

 

Kot izhaja iz I./34. točke izreka te odločbe, je ministrstvo črtalo celotno točko 5./I izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja. V Centru za ravnanje z odpadki Kovor se namreč odpadki ne bodo 

več predelovali, ampak le zbirali. Zbiralci odpadkov pa skladno z Uredbo o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja za emisije hrupa. 

 

Ministrstvo je v točki I./35. izreka te odločbe črtalo prvo alinejo točke 6.1./I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke, saj se nanašajo na odlagališče v času odlaganja 

odpadkov, na odlagališču Kovor pa se več odpadkov ne odlaga. 

 

Ministrstvo je v točki I./38. izreka te odločbe spremenilo ime točke 6.3./I izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja iz »Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave« v »Obdobje 

izvajanja obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča«. S to odločbo namreč odlagališče prehaja 

iz aktivnega odlagališča v zaprto odlagališče. Iz enakega razloga je ministrstvo v točki I./39. izreka 

te odločbe črtalo točke 6.3.1./I., 6.3.2./I. in 6.3.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Ministrstvo je v točki I./43. izreka te odločbe črtalo točke 7.4./I. 7.5./I. in 8.2./I izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja, saj se nanašajo na zapiranje dela odlagališča, s to odločbo pa 

odlagališče Kovor prehaja v fazo odlagališča po zaprtju. 

 

Ker je odlagališče odpadkov v celoti zaprto je ministrstvo v točki I./44. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja črtalo celotno poglavje II izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašalo na zaprt 

del odlagališča. 

 
2. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti 

 

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je ministrstvo po uradni 

dolžnosti spremenilo točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja 

obrazložitve te odločbe. 

 
Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 

povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega 

dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 24. člena navedene uredbe besedna zveza: »dopustne 

vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz 

točke l./2. izreka te odločbe. 

 

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je ministrstvo v celotnem besedilu izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja besedo »mulj« spremenilo tako, da se sedaj glasi »blato, kot izhaja 

iz točke I./3. izreka te odločbe.  

 
Dne 15. 7. 2017 je začela veljati Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov, ki v 3. členu določa, da je dejavnost izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranja) 
zbiranje komunalnih odpadkov (tudi kosovnih odpadkov) in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje 
z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke. V skladu s 
7. členom citirane uredbe mora izvajalec javne službe zbiranja v okviru svoje dejavnosti 
zagotavljati: 1. zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat, 2. zbiranje kosovnih 
odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika, 3. zbiranje komunalnih odpadkov 
v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah, 4. zbiranje odpadkov v zbirnem centru, 5. predhodno 
razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru, 6. izvajanje sortirne 
analize mešanih komunalnih odpadkov, 7. oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje, 
8. ozaveščanje in obveščanje uporabnikov. V skladu z 29. točko 2. člena citirane uredbe je zbirni 
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center namenjen za prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih 
odpadkov. 

V dopolnitvi vloge z dne 8. 6. 2021 je upravljavec pojasnil, da se zbiranje kosovnih odpadkov na 

območju odlagališča Kovor izvaja skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi 

zbiranja komunalnih odpadkov, ter da se sortiranje kosovnih odpadkov s številko 20 03 07 izvaja 

v okviru dejavnosti izvajanja javne službe zbiranja, zato je ministrstvo v točki I./4. izreka te odločbe 

spremenilo točko 1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se beseda »obdelava« 

nadomesti z besedo »zbiranje«. S tem je nedvoumno zapisano, da gre za sortiranje odpadkov v 

okviru dejavnosti izvajanja javne službe po Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi 

zbiranja komunalnih odpadkov in ne za obdelavo odpadkov po Uredbi o odpadkih. 
 

Ministrstvo je v točkah I./13., I./20 in I./32. izreka te odločbe spremenilo točke 2.5.4.3./I., 3.2.4./I in 

4.3.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi petega odstavka 54. člena Uredbe o 

odlagališčih odpadkov, ki določa, da je treba poročati tudi pristojnim službam lokalne skupnosti, 

na območju katere je zaprto odlagališče. V konkretnem primeru je to Občina Tržič. 

 

Ministrstvo je v točko 4.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi šestega odstavka 

15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

dodalo obveznost prijave tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo, kot izhaja iz I./22. točke izreka te 

odločbe. 

 

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda v vode in javno kanalizacijo, je ministrstvo v točki 4.1.8./I dodalo zahtevo, da se obratovalni 

dnevnik lahko vodi tudi v obliki elektronsko vodene evidence, kot izhaja iz I./23. točke izreka te 

odločbe. 

 

Ministrstvo je s točko I./33. izreka te odločbe v izrek okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi točke 

d) šestega odstavka 24. člena Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah 

in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) za točko 4.3.5 

izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko 4.3.6./I, v kateri je določilo, da mora 

pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod vrednotiti emisijo 

snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter da mora iz poročila o obratovalnem monitoringu 

odpadnih vod izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno 

obremenjevanje okolja. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo v skladu s 

tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda v vode in javno kanalizacijo določilo tudi obveznost obratovanja naprave tako, da z emisijo 

snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. 

 

Ministrstvo je v točki I./36. izreka te odločbe dodalo točki 6.1.a in 6.1.b izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja. V teh dveh točkah je ministrstvo na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena 

ZVO-1 določilo obveznost upravljavca v primeru kršitve okoljevarstvenega dovoljenja ter 

obveznosti upravljavca v primeru, da zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi 

neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje. 

Ministrstvo je nadalje v točki 6.1.c izreka okoljevarstvenega dovoljenj določilo ukrepe za 

preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, in sicer na podlagi sedme alineje petega 

odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega in navedb upravljavca. 
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Ministrstvo je v točki I./37. izreka te odločbe črtalo točko 6.2.1./I izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, saj vsebina te točke ni več obvezna vsebina okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 

24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 

obsega, 53. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov ter 74. členom ZVO-1. 

 

S 1. septembrom 2021 se je začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi 

ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oz. delovno področje 

ARSO tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno Ministrstvo za okolje in prostor in 

ne več ARSO. Ministrstvo je v točki I./40. izreka te odločbe zato spremenilo točko 7.1./I izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je obveznost obveščanja glede novega upravljavca določil 

Ministrstvo za okolje in prostor, namesto ARSO.  

 

Ministrstvo je v točki I./41. izreka te odločbe črtalo točki 7.2./I. in 7.3./I. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, saj vsebina teh točk ni več obvezna vsebina okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 

24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 

obsega. 

 
Kot izhaja iz točke l./42. izreka te odločbe je ministrstvo zaradi spremenjenih določb 81. člena 

ZVO-1 spremenilo točko 7.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker mora ministrstvo, pristojno 

za varstvo okolja skladno s šestim odstavkom 81. člena ZVO-1 izdati odločbo, v kateri določi 

ukrepe, ki jih mora upravljavec izvesti, da bo doseženo predpisano stanje okolja ter določi tudi 

rok za njihovo izvedbo. Zaradi navedenega zahteve točke 7.6. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja v kateri je določeno, da mora upravljavec, v primeru stečaja pa stečajni upravitelj, 

ARSO pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja ne zadostujejo 

zahtevam iz 81. člena ZVO-1. 

 

V skladu s petim odstavkom 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega mora ministrstvo določiti zahteve za preprečevanje 

onesnaževanja tal in podzemne vode iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ter bistvene tehnične 

ukrepe za zagotavljanje varstva tal in podzemne vode iz ugotovitev in opisov iz tretje alineje 

9. člena te uredbe. Za odlagališče Kovor ne velja omenjena zahteva, saj je bilo glede na prvi 

odstavek 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega za obratovanje odlagališče pridobljeno dokončno okoljevarstveno dovoljeno pred 

7. 1. 2013 ter po tem datumu ni bilo pridobljeno dokončno spremenjeno okoljevarstveno 

dovoljenje zaradi večje spremembe ali zaradi uskladitve z zaključki o BAT. 

Iz obrazložitve okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2021-11 z dne 27. 12. 2012 izhaja, da 

je bil z dopisom št. 35468-11/2004 (35467-29/2003) z dne 09. 12. 2004 potrjen predlog za 

opustitev izvajanja monitoringa podzemnih voda za odlagališče Kovor. Dne 30. 1. 2021 je začel 

veljati Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradno list RS, št. 13/21 in 

44/22-ZVO-2) vendar ne posega v pridobljene pravice upravljavca zato je ministrstvo upoštevalo 

potrjen predlog za opustitev izvajanja monitoringa podzemnih voda za odlagališče Kovor. 

 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2012-11 z dne 27. 12. 2012, 

spremenjenega z odločbami št. 35406-39/2013-4 z dne 9. 12. 2013, št. 35406-77/2015-7 z dne 

4. 9. 2017 in št. 35406-19/2018-2 z dne 28. 1. 2019 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. 

izreka te odločbe. 
 

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točke 2./I., 3./I., 4./I., 13./I., 

20./I., 22./I., 23./I., 32./I., 33./I., 36./I., 37./I., 40./I., 41./I. in 42./I. izreka te odločbe ne zadrži njihove 

izvršitve, kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe. 
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V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te 

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

bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. 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.  

 

ZVO-2 v drugem odstavku 319. člena določa, da je zoper odločitve ministrstva v upravnih 

postopkih iz prvega odstavka 319. člena ZVO-2 dovoljena pritožba, o kateri odloča Vlada 

Republike Slovenije. 

 

Pouk o pravnem sredstvu: 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 

Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po 

pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za 

pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z 

drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se 

lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko 

računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35406022. 

Pri nastajanju tega dokumenta sta 

sodelovali naslednji uradni osebi: 

Jurij Fašing, sekretar 

Mateja Jelovčan, višja svetovalka II 

Postopek vodil: 

Igor Pšeničnik 

višji svetovalec II 

mag. Katja Buda 
sekretarka 

Vročiti: 

• Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (za: Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 

6, 4290 Tržič) – osebno 

 

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1: 

• Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič – po elektronski pošti (obcina@trzic.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) 


