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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 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni 
zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča 
industrijske emisije na zahtevo upravljavca LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma 
cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina, ki ga po pooblastilu direktorja Jerneja Rojca zastopa Odvetniška 
pisarna Golobič - prejšnji, Osterman d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, naslednjo 

ODLOČBO 

I. 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-61/2011-19 z dne 21. 9. 2012, ki je bilo spremenjeno z 
odločbami št. 35406-42/2013-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35409-7/2014-2 z dne 11. 2. 2014 in št. 
35406-67/2016-28 z dne 15. 7. 2021 za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije – 
odlagališče nenevarnih odpadkov Tuncovec (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano 
upravljavcu LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina, 
se spremeni, tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

1. Točka 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
1. Upravljavcu LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška 

Slatina (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
odlagališča nenevarnih odpadkov Tuncovec s celotno zmogljivostjo odlaganja 66.500 ton 
oziroma 53.500 m3 odpadkov, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 1170 Spodnje Sečovo parc. št. 
897 (ID 1975526) in parc. št. 898 (ID 2983770) in obsega naslednje tehnološke enote: 

1.1. Zaprto odlagalno polje I, kjer je skupno odloženih 15.456 ton oziroma 12.888 m3 odpadkov in 
je opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 1a: 
Preglednica 1a: Območje zaprtega odlagalnega polja I  
Koordinata e Koordinata n 

551996 122143 
551998 122155 
552000 122159 
552005 122161 
552015 122159 
552024 122155 
552034 122152 
552041 122149 
552049 122146 
552055 122143 
552059 122140 
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552061 122137 
552060 122133 
552056 122130 
552053 122128 
552047 122125 
552040 122122 
552031 122120 
552020 122118 
552013 122117 
552009 122118 
552008 122118 
552003 122120 
551997 122125 
551996 122126 
551995 122128 
551995 122136 

1.2. Zaprto odlagalno polje V in VI, kjer je skupno odloženih 21.236 ton oziroma 17.696 m3 
odpadkov in je opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 1b: 
Preglednica 1b: Območje zaprtega odlagalnega polja V in VI  
Koordinata e Koordinata n 

552016 122238 
552019 122244 
552025 122250 
552031 122254 
552037 122256 
552042 122256 
552043 122256 
552051 122255 
552060 122249 
552068 122240 
552071 122232 
552074 122225 
552075 122217 
552074 122214 
552073 122211 
552072 122208 
552068 122204 
552062 122203 
552055 122203 
552043 122204 
552029 122207 
552020 122209 
552014 122211 
552011 122214 
552010 122218 
552010 122222 
552013 122233 
552015 122237 

1.3. Odlagalno polje II, III in IV s celotno zmogljivostjo 29.808 ton oziroma 22.916 m3 odpadkov, 
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opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 1c. 
Preglednica 1c: Območje odlagalnega polja II, III in IV  
Koordinata e Koordinata n 

552006 122189 
552008 122196 
552010 122199 
552012 122201 
552015 122202 
552020 122203 
552030 122203 
552040 122202 
552052 122200 
552065 122198 
552069 122196 
552072 122194 
552073 122190 
552073 122180 
552072 122171 
552071 122159 
552071 122157 
552070 122155 
552068 122150 
552067 122149 
552065 122148 
552063 122146 
552061 122146 
552050 122149 
552045 122151 
552025 122158 
552021 122160 
552014 122164 
552011 122167 
552008 122170 
552006 122174 
552005 122179 
552005 122183 

1.4. Nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti:  
1.4.1. Območje za tehtanje odpadkov s tehtnico, ki se nahaja na lokaciji določeni v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=551838, n=121997. 
1.4.2. Ploščad za pranje vozil, ki se nahaja na lokaciji določeni v koordinatnem sistemu D96/TM 

s koordinatama e=551994, n=122149. 
1.4.3. Bazen za izcedne vode, prostornine 200 m3, ki se nahaja na lokaciji določeni v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=551994, n=122149. 
1.4.4. Lovilnik olj, ki se nahaja na lokaciji določeni v koordinatnem sistemu D96/TM s 

koordinatama e= 551987, n=122133. 
1.4.5. Zadrževalni bazen padavinskih vod, prostornine 80 m3, ki se nahaja na lokaciji določeni 

v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552024, n=122105. 
1.4.6. Skladišče za zavrnjene odpadke, ki se nahaja na lokaciji določeni v koordinatnem 

sistemu D96/TM s koordinatama e=552011, n=122115. 
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2. V I. točki (Obseg okoljevarstvenega dovoljenja) izreka okoljevarstvenega dovoljenja se 
vsakokratni besedni zvezi »te odločbe« in »okoljevarstvenega dovoljenja« 
nadomestita z besedno zvezo »tega dovoljenja«. 

3. V točkah 2.1.1.1./I., 2.1.1.3./I., in 6.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo 
»naprava iz 1.1/I. točke izreka tega dovoljenja« v vseh sklonih in v točkah 2.1.1.4./I., 
2.1.1.5./I. in 2.1.1.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »odlagalno polje 
iz točke 1.1/I. izreka te določbe« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »odlagalno 
polje iz točke 1.3./I. izreka tega dovoljenja« v ustreznem sklonu in v ostalih točkah I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »naprava iz 1.1/I. točke izreka tega 
dovoljenja« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »naprava iz 1./I. točke izreka tega 
dovoljenja« v ustreznem sklonu.  

4. Preglednica 2 točke 2.1.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Preglednica 2: Vrste odpadkov, ki jih je dovoljeno odložiti na odlagalnem polju iz točke 1.3./I. 
izreka tega dovoljenja 

Številka odpadka Naziv odpadka 
10 11 12 Odpadno steklo, ki ni navedeno v 10 11 11 

10 11 20 
Trdni odpadki iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso 
navedeni pod 10 11 19  

19 12 12 Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske 
obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 

« 

5. Točka 2.1.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
2.1.1.2. Upravljavcu se dovoli odložiti odpadke iz točke 2.1.1.1./I. izreka tega dovoljenja, v skupni 

letni količini 6.600 ton, če so obdelani in če: 
 iz ocene odpadkov izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne 

vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov 
določenih v točkah 2.2.1./I. in 2.2.2./I. izreka tega dovoljenja, kadar gre za odlaganje 
nenevarnih odpadkov iz Preglednice 2; 

 odpadki s številko 19 12 12, poleg izpolnjevanja pogoja določenega v prejšnji alineji, 
ne vsebujejo biološko razgradljive snovi; 

 se zagotovi vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka, kadar zaradi pomanjkljivih ali 
negotovih podatkov o procesu izvora odpadka ali narave in oblike odpadka obstaja 
dvom, ali se odpadek uvršča med nevarne ali nenevarne odpadke.  

6. Za točko 2.1.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.2.a/I., ki se 
glasi: 

2.1.1.2.a  Upravljavec mora zagotoviti, da na odlagalnem polju iz točke 1.3./I. izreka tega 
dovoljenja ne odlaga plinotvornih in biološko razgradljivih odpadkov in s tem prepreči 
nastanek odlagališnih plinov. 

7. Za točko 2.1.1.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.6.a/I., ki se 
glasi: 

2.1.1.6.a  Upravljavcu se dovoli odpadke, katerih prevzem je zavrnil zaradi razlogov navedenih v 
drugi, peti, šesti ali sedmi alineji točke 2.1.1.6./I. izreka tega dovoljenja, skladiščiti na 
skladiščnem prostoru iz točke 1.4.6./I. izreka tega dovoljenja, ki je namenjen za 
skladiščenje zavrnjenih odpadkov, do dopolnitve ali ponovne izdelave ocene odpadka, 
vendar največ štiri mesece od začetka skladiščenja. 
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8. Preglednica 5 točke 2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se 
glasi: 
Preglednica 5: Finančno jamstvo za posamezno leto  

Višina finančnega jamstva v 
€ za posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

368.450 2022 obratovanje 
453.622 2023 obratovanje 
539.274 2024 obratovanje 
625.386 2025 obratovanje 
711.946 2026 obratovanje 
699.625 2027 zapiranje 
502.250 2028 ukrepi po zaprtju 
474.405 2029 ukrepi po zaprtju 
447.503 2030 ukrepi po zaprtju 
421.510 2031 ukrepi po zaprtju 
396.397 2032 ukrepi po zaprtju 
372.132 2033 ukrepi po zaprtju 
348.688 2034 ukrepi po zaprtju 
326.038 2035 ukrepi po zaprtju 
304.153 2036 ukrepi po zaprtju 
283.008 2037 ukrepi po zaprtju 
262.578 2038 ukrepi po zaprtju 
242.838 2039 ukrepi po zaprtju 
223.767 2040 ukrepi po zaprtju 
205.340 2041 ukrepi po zaprtju 
187.537 2042 ukrepi po zaprtju 
170.336 2043 ukrepi po zaprtju 
153.715 2044 ukrepi po zaprtju 
137.658 2045 ukrepi po zaprtju 
122.144 2046 ukrepi po zaprtju 
107.153 2047 ukrepi po zaprtju 
92.670 2048 ukrepi po zaprtju 
78.676 2049 ukrepi po zaprtju 
65.157 2050 ukrepi po zaprtju 
52.094 2051 ukrepi po zaprtju 
39.472 2052 ukrepi po zaprtju 
32.315 2053 ukrepi po zaprtju 
25.400 2054 ukrepi po zaprtju 
18.719 2055 ukrepi po zaprtju 
12.263 2056 ukrepi po zaprtju 
6.026 2057 ukrepi po zaprtju 

9. Za točko 2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.3.1.a/I., ki se 
glasi: 

2.3.1.a. Upravljavec mora za leto 2022 predložiti finančno jamstvo v znesku 368.450 € najkasneje 
90 dni od dokončnosti te odločbe. 

10.  V točki 2.4.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta besedilo »in 3.3./I.«. 

11. Točka 2.4.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
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2.4.6. Obveznosti poročanja 

2.4.6.1. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o odloženih odpadkih na odlagalnem polju 
iz točke 1.3./I. izreka tega dovoljenja. 

2.4.6.2. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča.  

2.4.6.3. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o topografiji območja odlagališča. Za 
odlagalni polji iz točke 1.1./I. in 1.2./I. izreka tega dovoljenja poročilo o topografiji vsebuje 
samo podatke o posedanju ravni odlagalnega polja, meritve za izdelavo tega poročila pa 
se izvedejo enkrat letno. 

2.4.6.4. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu 
meteoroloških parametrov.  

2.4.6.5. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo obratovalnem monitoringu stanja 
podzemnih voda. 

2.4.6.6. Upravljavec mora za odpadke iz točke 3.2.1.4./I. izreka tega dovoljenja najpozneje do 
31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje 
predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. 

2.4.6.7. Upravljavec mora za zaprti odlagalni polji iz točke 1.1./I. in 1.2./I. izreka tega dovoljenja 
najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Občini Rogaška Slatina 
predložiti poročilo o stanju tega dela odlagališča, opravljenih meritvah iz točk 2.4.6.3/I. do 
2.4.6.5./I. izreka tega dovoljenja in pregledih iz točke 2.4.6.2./I. izreka tega dovoljenja. 

12. Naslov točke 3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3. Okoljevarstvene zahteve za vode 

13. Naslov točke 3.1/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.1. Zahteve v zvezi z (odpadnimi) vodami  

14. Točke 3.1.1./I., 3.1.2./I., 3.1.3./I., 3.1.7./I. in 3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se 
črtajo ter dosedanje točke od 3.1.4/I. do 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
postanejo točke od 3.1.1./I. do 3.1.5./I. 

15. V dosedanji točki 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki postane s to odločbo 
točka 3.1.5./I se besedilo »iz točke 1.2.3./I. in 1.2.4/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
nadomesti z besedilom »iz točke 1.4.3./I. in 1.4.4/I. izreka tega dovoljenja«. 

16. Črta se zadnji stavek dosedanje točke 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki 
postane s to odločbo točka 3.1.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 

17. Naslov točke 3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.2. Zbiranje in odvajanje vod 
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18. Točka 3.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.2.1. Ravnanje z zbrano odpadno vodo v zbirnem bazenu 
3.2.1.1. Upravljavcu se v zbirnem bazenu s prostornino 200 m3 (nad katerim je plato za pranje 

dostavnih vozil), na mestu, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama 
e=551994 in n=122149, na zemljišču v k.o. 1170 Spodnje Sečovo parc. št. 898, dovoli 
zbiranje: 

 izcedne vode iz tehnoloških enot iz točke 1.1./I, 1.2/I. in 1.3./I izreka tega 
dovoljenja, 

 industrijske odpadne vode z brežin aktivnega tesnjenega odlagalnega polja (ki 
imajo naklon proti odlagalnemu polju) in 

 industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju koles dostavnih vozil. 

3.2.1.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se z zbrano odpadno vodo iz točke 3.2.1.1./I. izreka tega 
dovoljenja ravna kot z odpadkom. 

3.2.1.3. Upravljavec mora odpadku iz točke 3.2.1.2./I. izreka tega dovoljenja dodeliti številko 
odpadka 19 07 03 oziroma 19 07 02*, če vsebuje nevarne sestavine ali je z njimi 
onesnažen.  

3.2.1.4. Upravljavec mora odpadek iz točke 3.2.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja oddati 
zbiralcu ali izvajalcu obdelave tovrstnega odpadka. 

19. V točki 3.2.2.1/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih 
koordinat za lovilnik olj nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) 
Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-
Krügerjevima koordinatama Y=552357 in X=121649« nadomesti z navedbo: »v 
koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=551987, n=122133« ter navedba 
Gauss-Krügerjevih koordinat za iztok V2 nadomesti z navedbo koordinat v 
Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna 
zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=552402 in X=121598« nadomesti z 
navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552032 in n=122082«. 

20. V točki 3.2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih 
koordinat za zadrževalni bazen padavinskih vod nadomesti z navedbo koordinat v 
Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna 
zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=552387 in X=121621« nadomesti z 
navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552024, n=122105« ter 
navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za iztok V2 nadomesti z navedbo koordinat v 
Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna 
zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=552402 in X=121598« nadomesti z 
navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552032 in n=122082«. 

21. Točka 5.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

5.3.1. Upravljavec mora za zaprtje odlagalnega polja iz točke 1.3./I. izreka tega dovoljenja 
najpozneje v enem letu od začetka postopka zapiranja, zagotoviti prekritje površine telesa 
odlagalnega polja, površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih odpadnih 
vod. 

II. 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno. 
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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 26. 5. 2022 
s strani upravljavca LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška 
Slatina, ki ga po pooblastilu direktorja Jerneja Rojca zastopa Odvetniška pisarna Golobič - prejšnji, 
Osterman d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) prejelo vlogo 
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske 
emisije - odlagališča za nenevarne odpadke Tuncovec št. 35407-61/2011-19 z dne 21. 9. 2012, ki 
je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-42/2013-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35409-7/2014-2 z dne 
11. 2. 2014 in št. 35406-67/2016-28 z dne 15. 7. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). 
Upravljavec je vlogo dopolnil dne 3. 6. 2022, 17. 6. 2022, 29. 6. 2022 in 30. 6. 2022. 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih 
je navedel v prijavi z dne 22. 3. 2022 (v nadaljevanju: prijava), na podlagi katere je ministrstvo s 
sklepom št. 35435-20/2022-2550-3 z dne 5. 5. 2022 ugotovilo, da ne gre za večjo spremembo in 
ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, temveč da je 
treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem 
dovoljenju. Upravljavec je citiran pravnomočen sklep predložil v vlogi za spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja in s tem zadostil zahtevi iz devetega odstavka 119. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2). 

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka tega člena, to je v primeru, da nameravana 
sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nje spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem 
okoljevarstvenem dovoljenju ali gre za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem 
dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave, v treh mesecih od vložitve 
popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena ZVO-2, razen če se 
okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. 
člena tega zakona. 

II.  

K vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je bila predložena naslednja dokumentacija: 
- Sklep št. 35435-20/2022-2550-3, Ministrstvo za okolje in prostor, 5. 5. 2022; 
- Poročilo o sestavi odpadka, načinu nastajanja in nevarnih lastnosti za podjetje Surovina d.o.o., 

IKEMA d.o.o., 25. 2. 2022; 
- Načrt ravnanja z odpadki za odlagališče Tuncovec – novo, upravljavec sam; 24. 5. 2022; 
- Pooblastilo podjetja LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 

Rogaška Slatina podjetju  Odvetniška pisarna Golobič - prejšnji, Osterman d.o.o., Slovenska 
cesta 47, 1000 Ljubljana za zastopanje v predmetnem postopku, 5. 11. 2021. 

V vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se je upravljavec skliceval na dokumente 
predložene k prijavi in sicer: 
- Pogodba št. 2044/PTS, sklenjena med upravljavcem in Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 

Vrhnika, 15. 1. 2022; 
- Zgoščenka – del dokumentacije iz spisa št. 35406-67/2016; 
- Projekt: Deponija nenevarnih odpadkov Tuncovec – izgradnja polj II, III in IV, Kalkem d.o.o., 

marec 2022. 
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V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, da se 
sprememba okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na: 
- zaprtje dela odlagališča, in sicer odlagalnih polj I, V in VI; 
- razširitev nabora oz. vrst nenevarnih odpadkov, ki se bodo odlagala na odlagalnih poljih II, III 

in IV, in sicer odpadki s št. 19 12 12 – Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske 
obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11; 

- spremembo višine finančnega jamstva zaradi zaprtja dela odlagališča, 
- spremembo ravnanja z izcedno (odpadno) vodo iz odlagališča – zbrana odpadna voda se bo 

oddajala kot odpadek pooblaščencu za ravnanje z odpadki. 

V vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je bilo navedeno, da je za zaprtje odlagalnih 
polj I, V in VI že potekal postopek na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: 
Agencija), ki je bil zaključen z zavrnilno odločbo št. 35406-67/2016-28 z dne 15. 7. 2021, ker je 
bilo v postopku ugotovljeno, da čistilna naprava za čiščenje izcednih vod predvidena po projektu 
št. 2013-3-5, ki ga je izdelala projektantska družba KALKEM d.o.o., ni ustrezna. Upravljavec je v 
predloženi vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z navedenim pojasnil, da je 
z dnem 15. 1. 2022 sklenil pogodbo o zagotavljanju storitev z družbo Kemis kemični izdelki, 
predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o., Pot na Tojnice 41, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: 
KEMIS), ki bo prevzemala izcedne vode iz odlagališča kot odpadek s št. 19 07 03 – Izcedne vode 
z odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02 in pri tem dodal, da je bila navedena pogodba 
predložena k prijavi. S tem je upravljavec menil, da so sedaj izpolnjene vse njegove obveznosti  
v zvezi z zahtevkom o zaprtju odlagalnih polj I, V in VI. Namreč v vlogi za spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja je upravljavec med drugim navedel, da je v zgoraj navedenem 
predmetnem postopku zaprtja odlagalnih polj I, V in VI, ki se je zaključil z zavrnilno odločbo že 
predložil vso potrebno dokumentacijo za zaprtje dela odlagališča iz drugega odstavka 53. člena 
Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – 
ZVO-2; v nadaljevanju: Uredba o odlagališčih odpadkov), zato je predlagal ministrstvu, da si 
pridobi spis Agencije št. 35406-67/2016. 

Ministrstvo je po pregledu vseh upravljavcu izdanih upravnih aktov ugotovilo, da je bila predhodna 
vloga za zaprtje dela odlagališča zavrnjena iz razloga, ki ga je upravljavec navedel v vlogi za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, kot tudi da je Agencija v skladu z načelom 
ekonomičnosti postopka opustila ugotavljanje izpolnjevanja drugih zahtev za pridobitev odločbe 
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagalnih polj V in VI ter I v obdobju 
njihovih zaprtij, prav tako se ni opredeljevala do ostalih predloženih dokumentov in navedb v 
tedanji vlogi, kar je Agencija utemeljila s tem, da spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ni 
mogoče ugoditi, če katerikoli od pogojev oziroma predpisanih zahtev ni izpolnjen in pri tem citirala 
14. člen tedanjega Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), kjer je določeno, da je 
postopek potrebno voditi hitro, s čim manjšimi stroški, vendar tako, da se preskrbi vse potrebno, 
da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavaruje pravice in pravne koristi stranke ter izda 
zakonita in pravilna odločba.  

Vsled vsemu zgoraj navedenemu je izhajalo, da trditve upravljavca, da je neustrezno ravnanje z 
izcedno vodo bil edini razlog zavrnitve vloge ne držijo oz. v postopku preostala dokumentacija za 
zaprtje dela odlagališča ni bila preverjena o čemer je ministrstvo seznanilo upravljavca s pozivom 
št. 35432-26/2022-2550-3 z dne 6. 6. 2022. V istem pozivu je ministrstvo poudarilo, da je bila 
vloga za zaprtje dela odlagališča, ki se je vodila pod opravilno številko 35406-67/2016 vložena 
na podlagi drugega odstavka 53. člena tedanje Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, 
št. 10/14, 54/15, 36/16), ki se razlikuje od sedaj veljavne Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki v 
peti alineji drugega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov na novo določa, da je 
potrebno k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v 
obdobju njegovega zaprtja predložiti predlog ukrepov iz šeste alineje četrtega odstavka citiranega 
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člena, kar pomeni, da naveden dokument ni bil predložen k vlogi in se je zato smatralo, da 
zahtevek za zaprtje dela odlagališča ne vsebuje vseh obveznih sestavin. Nadalje je ministrstvo 
upravljavca seznanilo, da ker se je sam v vlogi zgolj skliceval na že predložen spis št. 35406-
67/2016, ne pa tudi na dokumente katere želi, da se uporabijo v tem postopku, ministrstvo ne 
more preveriti ustreznosti dokumentacije za zaprtje dela odlagališča. Zato je ministrstvo 
upravljavca z istim pozivom pozvalo, da v kolikor meni, da je določeno dokumentacijo za zaprtje 
dela odlagališča že predložil in so dejstva in okoliščine še zmeraj enake in želi, da se to 
dokumentacijo (dokumente) upošteva v predmetnem postopku, to določno opredeli z navedbo 
dokumenta (s številko in datumom dokumenta). Pri tem je ministrstvo upravljavca opozorilo, da 
se je pred združitvijo vodil postopek za zaprtje odlagalnih polj V in VI pod opravilno št. 35406-
67/2016 (v nadaljevanju: spis št. 35406-67/2016), postopek za zaprtje odlagalnega polja I pa pod 
št. 35406-15/2018 (v nadaljevanju: spis št. 35406-15/2018), kot je podrobno pojasnjeno v zavrnilni 
odločbi.  

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 17. 6. 2022 z naslednjo dokumentacijo: 
- dopis z dne 16. 6. 2022; 
- dopis št. REF:35406-67/2016-13 z dne 9. 3. 2018; 
- Geodetski načrt glede odlagalnega polja V in VI; 
- Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode 

za novo odlagališče industrijskih odpadkov Tuncovec, št. DP-572/03/11, ERICO Velenje, 
september 2011; 

- Priloga 4 z dne 19. 9. 2011 v postopku za izdajo OVD št. 35407-61/2011; 
- Projekt: Deponija nenevarnih odpadkov Tuncovec – izgradnja polj II, III in IV, Kalkem d.o.o., 

junij 2022; 
- Načrt ravnanja z odpadki za odlagališče Tuncovec – novo, upravljavec sam; 16. 6. 2022. 

Upravljavec se je v zgornji dopolnitvi tudi skliceval na dokumente predložene v spisu št. 35406-
67/2016  in spisu št. 35406-15/2018, in sicer na: 
- 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 – predloženi v spisu št. 35406-67/2016 Dokument 
1 priloga 1 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 (odlagalno polje I); 

- poročilo o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagališča– predloženo v spisu št. 35406-67/2016 
Dokument 1 priloga 3 (odlagalno polje V in VI) ter v Dokumentu 1 priloga 2 v spisu št. 35406-
15/2018 (odlagalno polje I); 

- program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov - predloženo v spisu št. 35406-67/2016 Dokument 1 priloga 6 (odlagalno polje V in 
VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 (odlagalno polje I); 

- program rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča - predloženo v spisu št. 35406-
67/2016 Dokument 1 priloga 4 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 
(odlagalno polje I); 

- program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča - predloženo v spisu št. 35406-
67/2016 Dokument 1 priloga 5 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 
(odlagalno polje I); 

- prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča - predloženo v spisu št. 35406-
67/2016 Dokument 1 priloga 1 in 2 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 
(odlagalno polje I); 

- Odgovor na poziv z dne 19. 10. 2017 (dokument št. 35406-67-/2016-10 z dne 15. 12. 2017) 
glede lokacije zbirnega bazena izcednih vod in zadrževalnega bazena padavinskih vod. 

Upravljavec je v dopolnitvi z dne 17. 6. 2022 pojasnil, da dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 
prejšnjega odstavka popravlja v delu, ki se nanaša na ravnanje z odpadnimi vodami in sicer se 
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odpadne vode ne bodo več prečrpavale nazaj na odlagališče, ampak bo prevzemnik KEMIS 
prevzemal in obdeloval izcedne vode iz odlagališča zbrane v zbirnem bazenu, kot tudi nabrežne 
padavinske vode in odpadne vode iz platoja za pranje vozil (pralnice) zbrane v istem bazenu, in 
sicer kot odpadek s št. 19 07 03. Glede na spremenjeno ureditev ravnanja z odpadnimi vodami 
upravljavec meni, da obratovalni monitoring odpadnih vod ni več potreben, zato ga ne bo več 
izvajal. Neonesnažene padavinske vode pa se bodo nadalje zbirale v meteorni kanalizaciji in v 
zadrževalnem bazenu padavinskih vod, ločeno od onesnaženih odpadnih vod. Padavinske 
odpadne vode z dovoznih asfaltiranih površin se bodo, kot že doslej, pred odvajanjem v vodotok 
očistile na lovilniku olj. 

Ministrstvo je tako na zahtevo upravljavca pridobilo zgoraj navedeno spisno dokumentacijo od 
Agencije, ki je bila takrat pristojna za vodenje upravnih postopkov pridobitve okoljevarstvenih 
dovoljenj in njihovih sprememb ter na podlagi le-te tudi odločalo.  

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 29. 6. 2022 z naslednjo dokumentacijo: 
- dopis z dne 29. 6. 2022; 
- Grafični izris začasnega skladiščnega prostora 
- Projekt: Deponija nenevarnih odpadkov Tuncovec – izgradnja polj II, III in IV, Kalkem d.o.o., 

junij 2022; 
- Načrt ravnanja z odpadki za odlagališče Tuncovec – novo, upravljavec sam; 27. 6. 2022. 

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 30. 6. 2022 z naslednjo dokumentacijo: 
- dopis z dne 30. 6. 2022 in 
- Aneks k pogodbi št. 2004/PTS, sklenjen med upravljavcem in Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 

42, 1360 Vrhnika, 30. 6. 2022. 

Zahtevek za razširitev nabora odpadkov za odlaganje 
Kot že zgoraj navedeno upravljavec zaproša za razširitev nabora oz. vrst nenevarnih odpadkov, 
ki se bodo odlagala na odlagalnih poljih II, III in IV, in sicer z odpadki s št. 19 12 12 – Drugi 
odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 
11. Z razširitvijo nabora odpadkov ne bo presežena celotna zmogljivost odlagališča (53.500 m3 oz. 
66.500 ton). Upravljavec še pojasnjuje, da bodo odpadki s št. 19 12 12 mehansko obdelani in 
primerni za odlaganje, pri čemer bo spoštovan prednostni vrstni red ravnanja z odpadki (hierarhija 
ravnanja z odpadki) in ukrepi za doseganje ciljev pri ponovni uporabi recikliranju in predelavi iz 
predpisa, ki ureja odpadke ter dodaja, da navedena sprememba v vrsti odpadkov ne bo povzročila 
sprememb z vidika emisij in ne bo vplivala na okolje, ter v telesu odlagališča ne bo prihajalo do 
nastanja plinov, zato odplinjanje ni potrebno. 
Upravljavec je k vlogi predložil Poročilo o sestavi odpadka, načinu nastajanja in nevarnih lastnostih 
za podjetje Surovina d.o.o., IKEMA d.o.o., 25. 2. 2022 (v nadaljevanju: Ocena odpadka) in 
posodobljen Načrt ravnanja z odpadki. Iz slednjega izhaja, da odpadki s št. 19 12 12 nastajajo pri 
obdelovalcih odpadkov kot ostanek po izvedenem sortiranju in mehanski obdelavi nenevarnih 
odpadkov. Gre za nenevarne odpadke, ki ustrezajo zahtevam za odlaganje iz 5. in 7. člena Uredbe 
o odlagališčih odpadkov, ter ne vsebujejo biološko razgradljivih odpadkov, niso plinotvorni in 
biorazgradljivi. 
Predložena ocena odpadka je bila narejena za odpadek s št. 19 12 12, ki se izloči po mehanski 
obdelavi odpadkov iz podjetja Ekogor in predstavlja negorljive frakcije. Iz ocene odpadka izhaja, 
da je odpadek dopustno odložiti na odlagališče za nenevarne odpadke, saj ustrezna zahtevam iz 
7. do 10. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter da je po preiskavi odpadka bilo ugotovljeno, 
da odpadek po kemijski analizi ustrezna zahtevam za odlaganje, saj noben parameter ni presežen. 
Odpadek je tudi bil preiskan na nevarne lastnosti skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 
77/22, v nadaljevanju: Uredba o odpadkih) – nevarne lastnosti od HP1 do HP15, ki so priloga 
ocene odpadka. 
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Glede na to, da je v postopku bila predložena ocena odpadka, ki je bila narejena za trenutni vzorec, 
ki je reprezentativen zgolj za odvzeto količino vzorca, ministrstvo ugotavlja, da je pooblaščenec v 
oceni odpadka sicer presodil, da odpadek s št. 19 12 12 ni biološko razgradljiv, ministrstvo pa ne 
more izključiti možnosti, da bodo vsi tovrstni odpadki biološko nerazgradljivi (iz predložene 
dokumentacije tudi izhaja, da bo upravljavec odlagal odpadke 19 12 12 tudi od drugih imetnikov), 
zato je ministrstvo določilo tudi, da mora biti poleg izpolnjevanja pogoja, da so odpadki obdelani in 
da iz ocene odpadkov izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti 
parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 4.1 in 4.2. 
Priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov, izpolnjen tudi pogoj, da gre za odpadek, ki ne vsebuje 
biološko razgradljive snovi, saj odlagališče ni opremljeno s sistemom za zajem odlagališčnega 
plina in mora upravljavec zagotoviti, da na odlagališču ne nastajajo odlagališčni plini. 
Upravljavec v vlogi še zaproša za zmanjšanje letnih količin odloženih odpadkov iz 9.720 ton na 
6.600 ton in podaljšanje dobe odlaganja, saj se je v vlogi opredelil, da bo odlagal odpadke do 
konca leta 2026. 

Zahtevek za zaprtje dela odlagališča 
Ministrstvo je zahtevek upravljavca za zaprtje odlagalnih polj I, V in VI obravnavalo na podlagi 
53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki v prvem odstavku določa, da mora upravljavec po 
končanih zapiralnih delih vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za 
obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. V drugem odstavku istega člena 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 z Uredbo o odlagališčih 
odpadkov, 

- program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov, 

- predlog ukrepov iz pete alineje četrtega odstavka istega člena, 
- program rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor 

nad telesom odlagališča v 48. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov, 
- program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča, 
- prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča in 
- obliko in predlagano višino finančnega jamstva iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov 

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

Na podlagi predložene dokumentacije in pridobljene dokumentacije za zaprtje dela odlagališča iz 
spisov št. 35406-67/2016 in št. 35406-15/2018 je ministrstvo ugotovilo, da je bila predložena vsa 
dokumentacija skladno z drugim odstavkom 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Tako je 
upravljavec podal podatke o osebi, ki bo upravljavec zaprtega dela odlagališča, podatke o območju 
zaprtega dela odlagališča (odlagalnih polj I, V in VI) z navedbo šifre in imena katastrske občine ter 
parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča (odlagalnih polj I, V in VI), vključno s kvadraturo 
površine posameznega zaprtega dela odlagališča in njegovega prekrivnega sloja. Nadalje je bilo 
predloženo poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagalnih polj I, V in VI, iz katerega 
je izhajalo, da so bile površine telesa odlagališča prekrite in rekultivirane ter zagotovljen zajem in 
odvajanje padavinskih vod. V sklopu predloženih podatkov programa obratovalnega monitoringa 
iz prvega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je upravljavec navedel, da bo 
zagotavljal meritve meteoroloških parametrov, meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode 
z nevarnimi snovmi skladno s potrjenim Programom obratovalnega monitoringa stanja podzemnih 
vod, predložil je program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča in prikaz razporeditve 
odloženih odpadkov v telesu odlagališča. 
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Glede predloga ukrepov, ki je zahtevan v peti alineji drugega odstavka 53. člena Uredbe o 
odlagališčih odpadkov se je upravljavec v dopolnitvi vloge z dne 17. 6. 2022 opredelil, da v primeru 
preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ravna skladno s točko 2.4.4.2./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja in izvaja ukrepe iz Programa ukrepov v primeru preseganja 
opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za novo odlagališče industrijskih odpadkov 
Tuncovec, št. DP-572/03/11, ERICO Velenje, september 2011, ukrepi v primeru preseganja 
mejne vrednosti kateregakoli parametra onesnaženosti izcedne vode pa niso predvideni, ker se 
bo z odpadnimi vodami ravnalo kot z odpadkom, zato obratovalni monitoring odpadnih vod ni več 
potreben. 

Ministrstvo je po pregledu okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-62/2011-23 z dne 7. 6. 2013, 
ki je bilo izdano družbi KEMIS in spremenjeno z odločbama št. 35406-52/2015-10 z dne 15. 2. 
2016 in št. 35407-8/2015-8 z dne 27. 10. 2016 ugotovilo, da lahko KEMIS obdeluje odpadke s 
številko 19 07 03 in 19 07 02*. 

Zaradi zaprtja dela odlagališča je bilo potrebno v postopku spremembe okoljevarstvenega 
dovoljenja na novo izračunati finančno jamstvo za celotno odlagališče. Ministrstvo je pri izračunu 
upoštevalo podatke v vlogi in pridobljeni dokumentaciji, 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 
ter skladno s šestim odstavkom 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov že izvedene ukrepe 
glede obratovanja odlagališča za zaprti del odlagališča v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.  

Pri izračunu finančnega jamstva za zaprti del odlagališča ministrstvo ni upoštevalo stroškov za 
izvajanje obratovalnih monitoringov, saj so le-ti skupni s še aktivnim delom odlagališča. 

Parametri uporabljeni za izračun za aktivni del odlagališča Tuncovec (odlagalna polja II, III. 
IV): 
1. Površina prekrivanega sloja odlagališča: 3.180 m2 
2. Obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja: 2022-2026 
3. Čas zapiranja odlagališča: 1 leto 
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 
- 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 € + 11,56 € + 8,83 € + 3,43 € + 10,40 € + 0,50 € + 0,92 €) × 3.180 
m2, kar znaša Finv.= 151.495 € 

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 ni na območju odlagališča: 10 €/m2   
- obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode: 2.175 €/leto 

Tako je Fobrat = 10 € × 3.180 m2 + 2.175 € × 1 leto, kar znaša  Fobrat = 33.975 € 

6. Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se je 
upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:  
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- odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne 
vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava ni 
na območju odlagališča: 80 €/m2  

- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje 
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m2 

- obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode: 1.087,5 €/ 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 € 

Tako je Fukrepi = 80 € × 3.180 m2 + 4,05 € × 3.180 m2 +1.087,5 € × 30 let + 0,9 € × 3.180 m2 
+ 187.500 €, kar znaša Fukrepi = 490.266 € 

Fukrepi = 490.266 € 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. = 311.087 € 

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

F = Finv + Fobrat + Fukrepi, diskont = 151.495 €+ 33.975 €+ 311.087 €= 496.557 € 

Višina finančnega jamstva za aktivni del odlagališča Tuncovec (odlagalna polja II, III in IV) 
za posamezno leto je prikazana v Preglednici a: 

Preglednica a: Višina finančnega jamstva za aktivni del odlagališča Tuncovec (odlagalna 
polja II, III in IV) za posamezno leto 

Višina finančnega jamstva v 
€ za posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

99.312 2022 obratovanje 
198.623 2023 obratovanje 
297.935 2024 obratovanje 
397.246 2025 obratovanje 
496.558 2026 obratovanje 
496.558 2027 zapiranje 
311.087 2028 ukrepi po zaprtju 
294.744 2029 ukrepi po zaprtju 
278.955 2030 ukrepi po zaprtju 
263.699 2031 ukrepi po zaprtju 
248.959 2032 ukrepi po zaprtju 
234.718 2033 ukrepi po zaprtju 
220.958 2034 ukrepi po zaprtju 
207.664 2035 ukrepi po zaprtju 
194.819 2036 ukrepi po zaprtju 
182.409 2037 ukrepi po zaprtju 
170.418 2038 ukrepi po zaprtju 
158.832 2039 ukrepi po zaprtju 
147.639 2040 ukrepi po zaprtju 
136.824 2041 ukrepi po zaprtju 
126.375 2042 ukrepi po zaprtju 
116.279 2043 ukrepi po zaprtju 
106.524 2044 ukrepi po zaprtju 
97.100 2045 ukrepi po zaprtju 
87.994 2046 ukrepi po zaprtju 
79.196 2047 ukrepi po zaprtju 
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70.695 2048 ukrepi po zaprtju 
62.482 2049 ukrepi po zaprtju 
54.547 2050 ukrepi po zaprtju 
46.880 2051 ukrepi po zaprtju 
39.472 2052 ukrepi po zaprtju 
32.315 2053 ukrepi po zaprtju 
25.400 2054 ukrepi po zaprtju 
18.719 2055 ukrepi po zaprtju 
12.263 2056 ukrepi po zaprtju 
6.026 2057 ukrepi po zaprtju 

Parametri uporabljeni za izračun finančnega jamstva zaprtega dela odlagališča - odlagalna 
polja I, V, VI: 
1. Površina prekrivanega sloja odlagališča: 4.993 m2 
2. 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 strošek odvajanja in obdelave izcedne vode 

v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava ni na 
območju odlagališča: 80 €/m2  

- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje 
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m2 

- 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 € 

Tako je Fukrepi = 80 € × 4.993 m2 + 4,05 € × 4.993 m2 + 0,9 € × 4.993 m2 + 187.500 €, kar znaša 
Fukrepi = 424.155 € 

Fukrepi = 424.155 € 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. = 269.138 € 

Ministrstvo pri izračunu finančnega jamstva ni upoštevalo investicijskih stroškov in obratovalnih 
stroškov v času zapiranja, saj so bila izvedena že vsa zapiralna dela odlagalnih polj I, V, VI. 

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

F = Finv + Fobrat + Fukrepi, diskont = 269.138 € 

Višina finančnega jamstva za odlagalna polja I, V, VI za posamezno leto je prikazana v 
Preglednici b: 

Preglednica b: Višina finančnega jamstva za odlagalna polja I, V, VI za posamezno leto 

Višina finančnega jamstva v 
€ za posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

269.138 2022 ukrepi po zaprtju 
254.999 2023 ukrepi po zaprtju 
241.339 2024 ukrepi po zaprtju 
228.140 2025 ukrepi po zaprtju 
215.388 2026 ukrepi po zaprtju 
203.067 2027 ukrepi po zaprtju 
191.163 2028 ukrepi po zaprtju 
179.661 2029 ukrepi po zaprtju 
168.548 2030 ukrepi po zaprtju 
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157.811 2031 ukrepi po zaprtju 
147.438 2032 ukrepi po zaprtju 
137.414 2033 ukrepi po zaprtju 
127.730 2034 ukrepi po zaprtju 
118.374 2035 ukrepi po zaprtju 
109.334 2036 ukrepi po zaprtju 
100.599 2037 ukrepi po zaprtju 
92.160 2038 ukrepi po zaprtju 
84.006 2039 ukrepi po zaprtju 
76.128 2040 ukrepi po zaprtju 
68.516 2041 ukrepi po zaprtju 
61.162 2042 ukrepi po zaprtju 
54.057 2043 ukrepi po zaprtju 
47.191 2044 ukrepi po zaprtju 
40.558 2045 ukrepi po zaprtju 
34.150 2046 ukrepi po zaprtju 
27.957 2047 ukrepi po zaprtju 
21.975 2048 ukrepi po zaprtju 
16.194 2049 ukrepi po zaprtju 
10.610 2050 ukrepi po zaprtju 
5.214 2051 ukrepi po zaprtju 

Ministrstvo je upoštevajoč vse zgoraj navedeno določilo letno višino finančnega jamstva za 
celotno odlagališče Tuncovec tako, da je seštelo vrednosti finančnega jamstva za posamezno 
leto iz Preglednice a in b. Tako je potrebno za odlagališče zagotoviti višino finančnega jamstva iz 
preglednice 5 točke 2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 

Ministrstvo še pojasnjuje, da Priloga 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov predvideva samo ravnanje 
z izcedno vodo kot z odpadno vodo, ne pa možnosti ravnanja z izcedno vodo kot z odpadkom. 
Ne glede na to, je ministrstvo obravnavo izcedne vode kot odpadek na zahtevo upravljavca, 
sprejelo kot okoljsko sprejemljiv način in zato pri izračunu finančnega jamstva, v delu, ki se 
nanaša na izračun stroškov oddaje odpadka (ki je po izvoru izcedna voda) smiselno uporabilo 
znesek, ki je v Prilogi 7 citirane uredbe določen za primer čiščenja izcedne vode na čistilni napravi 
zunaj območja odlagališča, saj upravljavec odpadka ne bo obdelal sam na območju odlagališča, 
ampak ga bo oddal ustreznemu pooblaščencu za ravnanje z odpadki. Uporabo Preglednice 3 iz 
točke 4.1. Priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov ministrstvo utemeljuje z upoštevanjem 
načela enakosti, saj je na ta način zagotovljeno, da so na enak način obravnavani upravljavci 
odlagališč, ki izcedno vodo čistijo na čistilni napravi izven območja odlagališča, kot tudi 
upravljavci, ki izcedno vodo oddajajo ustreznemu pooblaščencu za ravnanje z odpadki, saj je v 
obeh primerih izvor izcedne vode enak: gre za izcedno vodo iz odlagališč odpadkov, za katero je 
treba zagotoviti ustrezen način ravnanja v celotnem obdobju obratovanja odlagališča, kar pa 
vsekakor predstavlja strošek, ne glede na to, za kakšen način ravnanja z izcednimi vodami se 
upravljavec odloči. 

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-26/2022-2550-7 z dne 28. 6. 2022 upravljavca seznanilo s 
spremenjeno višino finančnega jamstva za odlagališče in izračunom te višine ter da bo v odločbi 
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določilo 90 dnevni rok (od dokončnosti odločbe o 
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja) za predložitev finančnega jamstva za leto 2022 v višini 
368.450 €. Upravljavec v odgovoru z dne 30. 6. 2022 na citirano seznanitev ni nasprotoval 
spremembi v višini finančnega jamstva in predložitvi le-tega. 

Tretji odstavek 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da ministrstvo o spremembi 
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okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja 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.  

Agencija je skladno z zahtevo tretjega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov že v 
postopku št. 35406-67/2016 posredovala dopis št. 35406-67/2016-2 z dne 26. 6. 2017 in dopis 
št. 35406-67/2016-18 z dne 18. 12. 2018 Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, 
Inšpekciji za okolje in naravo in Gradbeni, geodetski in stanovanjski inšpekciji, s katerim je 
zaprosila pristojni inšpektorat, da ugotovi, ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zaprtjem dela 
odlagališča - odlagalnih polj V in VI in odlagalnega polja I. Inšpektorat Republike Slovenije za 
okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Celje je pripravila poročilo št. 
06182-1753/2017/3 z dne 21. 7. 2017 in št. 06182-363/2019/4 z dne 12. 2. 2019 iz katerih je 
izhajalo, da so odlagalna polja I, V in VI zapolnjena in prekrita skladno z načrtom zapiranja. 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Gradbena, geodetska in stanovanjska 
inšpekcija je pripravila poročilo št. 06182-1753/2017/3 z dne 21. 7. 2017 in št. 06122-439/2019-
5 z dne 7. 3. 2019, iz katerih je izhajalo, da so izpolnjene gradbene zahteve glede zaprtja 
odlagalnih polj I, V in VI. Glede na to, da je bilo v postopku, ki se je vodil pod št. 35406-67/2016 
že ugotovljeno iz poročila inšpektorata, pristojnega za graditev, da so izpolnjene gradbene 
zahteve v zvezi z zaprtjem dela odlagališča in iz poročila inšpektorata, pristojnega za varstvo 
okolja, da so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča v skladu z Uredbo o 
odlagališčih odpadkov, ministrstvo v tem postopku slednjega ni ponovno preverjalo. Na že 
pridobljena poročila Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor se je v vlogi za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja skliceval tudi upravljavec. 

III.  

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22). Skladno s 
sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo industrijske 
emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena z isto 
uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve 
za obratovanje naprave. 

Ministrstvo je zaradi zaprtja dela odlagališča v celoti spremenilo točko 1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja te obrazložitve in točke 1./I. izreka te 
odločbe. 

V točki 1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo zaradi zaprtja dela odlagališča in 
podatkov, ki so bili predloženi oz. pridobljeni, kot izhaja iz točke II. obrazložitve te odločbe določilo 
skladno z drugo točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s 
53. členom iste uredbe območje zaprtih odlagalnih polj in aktivnega polja s poligoni in določilo 
zmogljivost posameznih polj skladno s prvo točko prvega odstavka istega člena in na podlagi 
podatkov v posredovani dokumentaciji. Celotna zmogljivost odlagališča in lokacija odlagališča v 
citirani točki ostaja nespremenjena. Ministrstvo je v citirani točki še dodalo identifikacijske znake, 
s katerimi so zemljiške parcele, na katerih je odlagališče odpadkov vpisane v zemljiško knjigo in 
sicer na podlagi 2. točke drugega odstavka 116. člena ZVO-2. 

Ministrstvo je pri pregledu vse predložene dokumentacije ugotovilo, da opremljenost odlagališča 
oz. nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti, ki so bile že 
določene v točki 1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (in so s to odločbo v točki 1.4./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja), in sicer tehtnica (ob vhodu na »komunalno« odlagališče Tuncovec, 
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ki ga upravlja OKP Rogaška Slatina), ploščad za pranje vozil, bazen za izcedne vode, lovilnik olj 
ostajajo enake tudi v prihodnje, je pa ministrstvo zaradi prehoda na uporabo novega koordinatnega 
sistema - Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM), ki temelji na evropskem 
koordinatnem sistemu namesto starega Gauß-Krügerjevega sistema (D48/GK) spremenilo 
podatke o lokaciji posameznih tehnoloških enot v točki 1.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
iz koordinat z oznakama »x« in »y« v »n« in »e«. Koordinati z oznakama »n« in »e« sta 
preračunani s pomočjo spletne aplikacije na naslovu http://sitranet.si/sitrik.html. Gre za evropski 
koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE). 
Lokacijo zbirnega bazena za izcedne vode in ploščadi za pranje koles je ministrstvo tudi uskladilo 
s podatki upravljavca in z dejanskim stanjem v naravi. 
V isti točki izreka te odločbe je ministrstvo določilo še lokacijo zadrževalnega bazena padavinskih 
vod, ki se v naravi nahaja že v obstoječem stanju (in je bil opredeljen v točki 3.2.3.1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, ni pa bil naveden med nepremičnimi tehnološkimi enotami) ter 
koordinate uskladilo s posredovani podatki s strani upravljavca in z dejanskim stanjem v naravi 
ter dodal lokacijo skladiščnega prostora za zavrnjene odpadke. 
 
Zaradi uskladitve citiranja točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo spremenilo I. 
točko izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 2./I. izreka te odločbe. 
 
Ker se po tej spremembi odlagališče razdeli na več odlagalnih polj in namerava upravljavec 
odlagati odpadke na odlagalnem polju iz točke 1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je 
ministrstvo spremenilo sklicevanje v točkah 2.1.1.1./I., 2.1.1.3./I., 2.1.1.4./I., 2.1.1.5./I., 2.1.1.7./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na zahteve o odlaganju in v točki 6.4./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na zapiranje tega dela odlagališča, kot izhaja iz točke 
3./I. izreka te odločbe. Zaradi navedene spremembe je ministrstvo v isti točki izreka te odločbe 
spremenilo tudi sklicevanje v ostalih točkah I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer se 
sedaj zahteve, ki se nanašajo na celotno odlagališče glasijo na odlagališče iz točke 1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja in ne več na 1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Ministrstvo je spremenilo Preglednico 2 točke 2.1.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer 
je na zahtevo upravljavca v seznam odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču uvrstilo 
odpadke s št. 19 12 12 (ostale vrste odpadkov ostajajo nespremenjene) kot izhaja iz točke 4./I. 
izreka te odločbe. 

Kot izhaja iz točke 5./I. izreka te odločbe je ministrstvo na zahtevo upravljavca spremenilo letno 
količino odloženih odpadkov in na podlagi 5. in 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov 
spremenilo točko 2.1.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je določilo pogoje pod katerimi 
lahko upravljavec odlaga odpadke. Pogoj glede odlaganja nenevarnih odpadkov iz Preglednice 2 
v prvi alineji te točke je ministrstvo določilo na podlagi 5. in 7. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov. Ministrstvo je določilo dodatni pogoj za odlaganje odpadka 19 12 12 v drugi alineji točke 
2.1.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer, da odpadek s številko 19 12 12 ne vsebuje 
biološko razgradljive snovi. Kot izhaja iz točke II. obrazložitve te odločbe je slednje določilo na 
podlagi dejstva, da se na odlagališču ne smejo odlagati odpadki, ki lahko povzročajo nastanek 
odlagališčih plinov, saj odlagališče nima vgrajenih naprav za zajem odlagališčnega plina, kot to 
določa 36. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. V 36. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov je 
namreč določeno, da če na odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne odpadke 
nastajajo odlagališčni plini, se mora za njihovo zajemanje in sežiganje zagotoviti vgradnja naprav, 
ki so za ocenjene količine nastalih plinov primerno velike, obstojne in eksplozijsko varne. 
Zajemanje, obdelavo in uporabo odlagališčnih plinov je treba izvesti tako, da se kar najbolj 
zmanjšajo vplivi na okolje ali njegovo razvrednotenje in na tveganje za zdravje ljudi. Če se zajeti 
odlagališčni plini ne morejo uporabiti za pridobivanje energije, jih je treba sežigati na območju 
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odlagališča ali preprečiti njihovo emisijo v zrak z uporabo drugih postopkov, ki so enakovredni 
sežiganju plinov. Ker niso izpolnjene zahteve iz 36. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je 
ministrstvo v dodani točki 2.1.1.2.a/I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5.  in 6. točke 
prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določilo, da mora upravljavec 
zagotoviti, da na odlagališču ne nastajajo odlagališčni plini, kot izhaja iz točke 6./I. izreka te 
odločbe. Zahteve glede vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka določene v tretji alineji točke 
2.1.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo na podlagi petega odstavka 
5. člena Uredbe o odpadkih. 

Upravljavec je v predloženi dokumentaciji navedel, da ima skladno z 19. členom Uredbe o 
odlagališčih odpadkov zagotovljen skladiščni prostor, na katerem bo skladiščil odpadke, katerih 
odlaganje bo zavrnil, zato je ministrstvo v dodani točki 2.1.1.6.a/I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja določilo, da mora zavrnjene odpadke skladiščiti na skladiščnem prostoru iz točke 
1.4.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 7./I. izreka te odločbe.  

Kot izhaja iz točke 8./I. izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo Preglednico 5 točke 2.3.1./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na novo določilo finančno jamstvo, ki ga mora upravljavec 
zagotavljati za posamezno leto, kot pojasnjeno v točki II. obrazložitve te odločbe. 

Kot izhaja iz točke 9./I. izreka te odločbe je ministrstvo v dodani točki 2.3.1.a/I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja 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) določilo 90 dnevni 
rok (od dokončnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja) za predložitev 
finančnega jamstva za leto 2022 v višini 368.450 €. Pri določitvi roka za predložitev finančnega 
jamstva je ministrstvo upoštevalo pretekle izkušnje in okoliščine, na podlagi katerih ocenjuje, da 
je tak rok primeren in potreben za predložitev ustreznega finančnega jamstva. 

Skladno z osmo alinejo četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov se v 
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju zaprtja odlagališča 
določi obveznost v zvezi s poročanjem iz petega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov. Obveznost poročanja je že določena v točki 2.4.6./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja. Ministrstvo je zaradi zaprtja dela odlagališča in spremenjenega ravnanja z odpadno 
vodo kot z odpadkom v točki 11./I izreka te odločbe spremenilo celotno točko 2.4.6./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je določene zahteve v zvezi s poročanjem o izvedbi 
obratovalnega monitoringa in topografiji območja odlagališča v skladu s 46. členom Uredbe o 
odlagališčih odpadkov v povezavi s prilogo 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov, o ugotovitvah 
pregleda telesa odlagališča v skladu z 48. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov in o odlaganju 
odpadkov v skladu s 50. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov določil za posamezna odlagalna 
polja glede na status obratovanja. V delu, ki se nanaša na obveznost upravljavca za zaprti del 
odlagališča je ministrstvo v točki 2.4.6.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi sedme 
alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s 54. členom 
Uredbe o odlagališčih odpadkov in osmo točko Priloge 8 iste uredbe določilo predložitev poročila 
o topografiji zaprtega dela odlagališča, ki vsebuje podatke o posedanju ravni odlagališča. V točki 
2.4.6.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo obveznost predložitve 
poročila o stanju zaprtih odlagalnih polj iz točke 1.1./I. in 1.2./I., opravljenih meritvah in pregledih 
Občini Rogaška Slatina, na podlagi tretjega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, 
ki določa, da je potrebno navedeno poročilo predložiti tudi pristojnim službam lokalne skupnosti, 
na območju katere je zaprto odlagališče. Ministrstvo je v točki 2.4.6.6./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja določilo obveznost poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi na podlagi prvega 
odstavka 29. člena Uredbe o odpadkih.  
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Kot že navedeno v točki II. obrazložitve te odločbe je upravljavec z dnem 15. 1. 2022 sklenil 
pogodbo o zagotavljanju storitev z družbo Kemis, ki bo prevzemala odpadne vode iz odlagališča 
kot odpadek s št. 19 07 03 – Izcedne vode z odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02. Dne 30. 6. 
2022 pa je upravljavec sklenil z družbo Kemis še Aneks k pogodbi, da bo se prevzemalo odpadne 
vode iz odlagališča tudi kot odpadek s št. 19 07 02. Ker se bodo odpadne vode nastale na območju 
odlagališču obravnavale kot odpadek, zanje ne veljajo predpisi, ki urejajo področje emisij snovi v 
vode, ampak mora upravljavec v celoti slediti določilom predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki. 
Zaradi navedenega je ministrstvo spremenilo 3. točko izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
(Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode) kot izhaja iz nadaljevanja te 
obrazložitve.  

Upoštevajoč zahteve upravljavca iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in 
spremenjen način ravnanja z odpadnimi vodami zbranimi v zbirnem bazenu izcednih vod, je 
ministrstvo spremenilo naslova točk 3./I. in 3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja 
iz točke 12./I. in 13./I. izreka te odločbe.  

Ker na območju odlagališča upravljavec ne bo več odvajal odpadnih vod, razen padavinskih vod, 
za katere je ravnanje določeno v točkah 3.2.2./I. in 3.2.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je 
ministrstvo črtalo točke 3.1.1./I., 3.1.2./I., 3.1.3./I., 3.1.7./I. in 3.3./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja kot izhaja iz točke 14. izreka te odločbe. 

Zaradi predhodno opisanih sprememb v točki 1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (= določitve 
posameznih odlagalnih polj (dveh zaprtih in enega aktivnega), zaradi česar so nepremične 
tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti po novem opredeljene v točki 
1.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo posledično v točki 15./I. izreka te odločbe 
temu ustrezno spremenilo tudi sklice na pripadajoče nepremične tehnološke enote. 

Ministrstvo pri tem pojasnjuje, da vsebine točk 3.1.4./I., 3.1.5./I., 3.1.6./I., 3.1.8./I. in 3.1.9./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjalo, saj iz četrtega odstavka 35. člena Uredbe o 
odlagališčih odpadkov izhaja, da morajo biti za izcedne vode in druge odpadne vode, ki nastajajo 
na območju odlagališča in se zbirajo zaradi oddaje v obdelavo zunaj območja odlagališča, 
izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo. Ker so zahteve iz naštetih točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja določene 
ravno na podlagi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo, le-te ostajajo nespremenjene.  

Ker bo upravljavec z odpadnimi vodami ravnal kot z odpadkom, obratovalni monitoring emisij snovi 
in toplote v vode ni več zahtevan, zato je ministrstvo: 
- v točki 2.4.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo sklic na točko 3.3./I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 10./I. izreka te odločbe, 
- črtalo točko 3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 14./I. izreka te 

odločbe, 
- črtalo zadnji stavek točke 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 16./I. 

izreka te odločbe, 
- spremenilo naslov točke 3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 17./I. 

izreka te odločbe, 
- v celoti spremenilo točko 3.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 18./I. 

izreka te odločbe, kjer je na novo določilo zahteve glede ravnanja z zbrano odpadno vodo v 
zbirnem bazenu za izcedne vode kot je pojasnjeno v nadaljevanju te obrazložitve. 

V točki 3.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo zaradi prehoda na uporabo 
novega koordinatnega sistema - Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) in 
uskladitve z dejanskim stanjem spremenilo podatke o lokaciji zbirnega bazena za izcedne vode iz 
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koordinat z oznakama »x« in »y« v »n« in »e«, kot že obrazloženo pri 1. točki izreka te odločbe. 
Pri opredelitvi vrste oz izvora odpadne vode, ki se zbira v zbirnem bazenu je ministrstvo 
upoštevalo dejstvo, da se v njem zbirajo izcedne vode z vseh odlagalnih polj (zaprtih in aktivnih), 
zaradi česar je v spremenjeni prvi alineji točke 3.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
naslovilo vse tri tehnološke enote (dve zaprti polji in eno aktivno). Ker bo upravljavec z odpadno 
vodo zbrano v zbirnem bazenu izcednih vod ravnal kot z odpadkom, zanjo ne veljajo določila 
predpisov, ki urejajo odvajanje odpadnih voda, zaradi česar je ministrstvo v točki 3.2.1.1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja črtalo navedbo količin odpadnih vod, ki so bile določene na podlagi 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 

Obveznost iz točke 3.2.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede ravnanja z izcedno vodo 
kot z odpadkom je ministrstvo določilo na podlagi zahteve upravljavca v skladu s prvim odstavkom 
24. člena Uredbe o odpadkih.  

V skladu s seznamom odpadkov iz člena 7 direktive 2008/98/ES se izcedno vodo iz odlagališč 
razvrsti pod številko odpadka 19 07 02*, če gre za nevarni odpadek, oziroma 19 07 03, če gre za 
nenevarni odpadek. Iz tega razloga je ministrstvo v točki 3.2.1.3./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena Uredbe o odpadkih določilo, da mora 
povzročitelj odpadka - upravljavec odlagališča, dodeliti eno od gornjih dveh številk odpadka ter 
odpadek razvrstiti kot nevarni odpadek, če vsebuje nevarne sestavine ali je z njimi onesnažen, 
zaradi katerih ta odpadek kaže eno ali več nevarnih lastnosti od HP 1 do HP 15 iz Priloge 3, ki je 
sestavni del iste uredbe, pri čemer se poleg meril iz te priloge uporabljajo tudi ostali kriteriji iz 2. 
točke »Razvrščanje odpadkov kot nevarnih« iz poglavja »Vrednotenje in razvrščanje« iz Priloge 
Odločbe 2000/532/ES. 

Kot izhaja iz točke 3.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v zbirnem bazenu za izcedne 
vode zbirajo izcedne vode iz odlagališča, industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju koles 
in industrijske odpadne vode z brežin aktivnega tesnjenega odlagalnega polja (ki nastajajo kot 
posledica padavin). Iz tretjega odstavka 4. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov izhaja, 
da se meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter 
odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča izvajajo v skladu 
s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode z odlagališč 
odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje 
za njegovo izvajanje. Ker se v zbirnem bazenu za izcedne vode zbirajo odpadne vode, ki jih 
naslavlja v predhodnem stavku citirana pravna podlaga, ministrstvo ob smiselni uporabi te pravne 
podlage ugotavlja, da se za vse te odpadne vode uporablja ista Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2) - saj 
so tudi industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju koles in industrijske odpadne vode z 
brežin aktivnega tesnjenega odlagalnega polja po sestavi podobne izcedni vodi - zaradi česar 
smatra, da se za vse odpadne vode zbrane v zbirnem bazenu za izcedne vode lahko uporabi ista 
številka odpadka, to je št. 19 07 03 (v kolikor se na podlagi ocene odpadka izkaže, da gre za 
nenevaren odpadek) oz 19 07 02 * (če odpadek izkazuje nevarne lastnosti). 

Ministrstvo je zahtevo iz točke 3.2.1.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo na podlagi 
prvega odstavka 24. člena Uredbe o odpadkih, ob upoštevanju upravljavčeve izjasnitve, da bo 
odpadek oddajal, iz česar izhaja, da ga ne bo obdelal sam. 

Kot izhaja iz točke 19./I. in 20./I. izreka te odločbe je ministrstvo v točkah 3.2.2.1./I. in 3.2.3.1./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prehoda na uporabo novega koordinatnega sistema - 
Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) spremenilo podatke o lokaciji lovilnika 
olj, zadrževalnega bazena padavinskih vod in iztoka V2 iz koordinat z oznakama »x« in »y« v »n« 
in »e«. 
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Ministrstvo je na podlagi 11. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v 
povezavi z drugim odstavkom 51. člena iste uredbe ter na podlagi podatkov upravljavca v točki 
5.3.1/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo časovno obdobje zapiranja dela odlagališča, 
kot izhaja iz točke 21./I. izreka te odločbe. 

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 Zakona o splošnem upravnem 
postopku  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 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.  

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten 
pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.  

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.  

Pri nastanku vsebine tega dokumenta  
je sodelovala naslednja uradna oseba: 
mag. Erna Tomaževič 
sekretarka 

Postopek vodila: 

Branka Mladenović 
višja svetovalka II 

mag. Nataša Žitko Štemberger 
          sekretarka 

Vročiti: 
- Odvetniška pisarna Golobič - prejšnji, Osterman d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana 
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Številka: 35432-26/2022-2550-10 

Datum: 1. 7. 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 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni 
zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča 
industrijske emisije na zahtevo upravljavca LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma 
cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina, ki ga po pooblastilu direktorja Jerneja Rojca zastopa Odvetniška 
pisarna Golobič - prejšnji, Osterman d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, naslednjo 

ODLOČBO 

I. 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-61/2011-19 z dne 21. 9. 2012, ki je bilo spremenjeno z 
odločbami št. 35406-42/2013-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35409-7/2014-2 z dne 11. 2. 2014 in št. 
35406-67/2016-28 z dne 15. 7. 2021 za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije – 
odlagališče nenevarnih odpadkov Tuncovec (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano 
upravljavcu LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina, 
se spremeni, tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

1. Točka 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
1. Upravljavcu LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška 

Slatina (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
odlagališča nenevarnih odpadkov Tuncovec s celotno zmogljivostjo odlaganja 66.500 ton 
oziroma 53.500 m3 odpadkov, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 1170 Spodnje Sečovo parc. št. 
897 (ID 1975526) in parc. št. 898 (ID 2983770) in obsega naslednje tehnološke enote: 

1.1. Zaprto odlagalno polje I, kjer je skupno odloženih 15.456 ton oziroma 12.888 m3 odpadkov in 
je opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 1a: 
Preglednica 1a: Območje zaprtega odlagalnega polja I  
Koordinata e Koordinata n 

551996 122143 
551998 122155 
552000 122159 
552005 122161 
552015 122159 
552024 122155 
552034 122152 
552041 122149 
552049 122146 
552055 122143 
552059 122140 
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552061 122137 
552060 122133 
552056 122130 
552053 122128 
552047 122125 
552040 122122 
552031 122120 
552020 122118 
552013 122117 
552009 122118 
552008 122118 
552003 122120 
551997 122125 
551996 122126 
551995 122128 
551995 122136 

1.2. Zaprto odlagalno polje V in VI, kjer je skupno odloženih 21.236 ton oziroma 17.696 m3 
odpadkov in je opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 1b: 
Preglednica 1b: Območje zaprtega odlagalnega polja V in VI  
Koordinata e Koordinata n 

552016 122238 
552019 122244 
552025 122250 
552031 122254 
552037 122256 
552042 122256 
552043 122256 
552051 122255 
552060 122249 
552068 122240 
552071 122232 
552074 122225 
552075 122217 
552074 122214 
552073 122211 
552072 122208 
552068 122204 
552062 122203 
552055 122203 
552043 122204 
552029 122207 
552020 122209 
552014 122211 
552011 122214 
552010 122218 
552010 122222 
552013 122233 
552015 122237 

1.3. Odlagalno polje II, III in IV s celotno zmogljivostjo 29.808 ton oziroma 22.916 m3 odpadkov, 
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opredeljeno s koordinatami, navedenimi v Preglednici 1c. 
Preglednica 1c: Območje odlagalnega polja II, III in IV  
Koordinata e Koordinata n 

552006 122189 
552008 122196 
552010 122199 
552012 122201 
552015 122202 
552020 122203 
552030 122203 
552040 122202 
552052 122200 
552065 122198 
552069 122196 
552072 122194 
552073 122190 
552073 122180 
552072 122171 
552071 122159 
552071 122157 
552070 122155 
552068 122150 
552067 122149 
552065 122148 
552063 122146 
552061 122146 
552050 122149 
552045 122151 
552025 122158 
552021 122160 
552014 122164 
552011 122167 
552008 122170 
552006 122174 
552005 122179 
552005 122183 

1.4. Nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti:  
1.4.1. Območje za tehtanje odpadkov s tehtnico, ki se nahaja na lokaciji določeni v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=551838, n=121997. 
1.4.2. Ploščad za pranje vozil, ki se nahaja na lokaciji določeni v koordinatnem sistemu D96/TM 

s koordinatama e=551994, n=122149. 
1.4.3. Bazen za izcedne vode, prostornine 200 m3, ki se nahaja na lokaciji določeni v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=551994, n=122149. 
1.4.4. Lovilnik olj, ki se nahaja na lokaciji določeni v koordinatnem sistemu D96/TM s 

koordinatama e= 551987, n=122133. 
1.4.5. Zadrževalni bazen padavinskih vod, prostornine 80 m3, ki se nahaja na lokaciji določeni 

v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552024, n=122105. 
1.4.6. Skladišče za zavrnjene odpadke, ki se nahaja na lokaciji določeni v koordinatnem 

sistemu D96/TM s koordinatama e=552011, n=122115. 
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2. V I. točki (Obseg okoljevarstvenega dovoljenja) izreka okoljevarstvenega dovoljenja se 
vsakokratni besedni zvezi »te odločbe« in »okoljevarstvenega dovoljenja« 
nadomestita z besedno zvezo »tega dovoljenja«. 

3. V točkah 2.1.1.1./I., 2.1.1.3./I., in 6.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo 
»naprava iz 1.1/I. točke izreka tega dovoljenja« v vseh sklonih in v točkah 2.1.1.4./I., 
2.1.1.5./I. in 2.1.1.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »odlagalno polje 
iz točke 1.1/I. izreka te določbe« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »odlagalno 
polje iz točke 1.3./I. izreka tega dovoljenja« v ustreznem sklonu in v ostalih točkah I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »naprava iz 1.1/I. točke izreka tega 
dovoljenja« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »naprava iz 1./I. točke izreka tega 
dovoljenja« v ustreznem sklonu.  

4. Preglednica 2 točke 2.1.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Preglednica 2: Vrste odpadkov, ki jih je dovoljeno odložiti na odlagalnem polju iz točke 1.3./I. 
izreka tega dovoljenja 

Številka odpadka Naziv odpadka 
10 11 12 Odpadno steklo, ki ni navedeno v 10 11 11 

10 11 20 
Trdni odpadki iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso 
navedeni pod 10 11 19  

19 12 12 Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske 
obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 

« 

5. Točka 2.1.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
2.1.1.2. Upravljavcu se dovoli odložiti odpadke iz točke 2.1.1.1./I. izreka tega dovoljenja, v skupni 

letni količini 6.600 ton, če so obdelani in če: 
 iz ocene odpadkov izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne 

vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov 
določenih v točkah 2.2.1./I. in 2.2.2./I. izreka tega dovoljenja, kadar gre za odlaganje 
nenevarnih odpadkov iz Preglednice 2; 

 odpadki s številko 19 12 12, poleg izpolnjevanja pogoja določenega v prejšnji alineji, 
ne vsebujejo biološko razgradljive snovi; 

 se zagotovi vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka, kadar zaradi pomanjkljivih ali 
negotovih podatkov o procesu izvora odpadka ali narave in oblike odpadka obstaja 
dvom, ali se odpadek uvršča med nevarne ali nenevarne odpadke.  

6. Za točko 2.1.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.2.a/I., ki se 
glasi: 

2.1.1.2.a  Upravljavec mora zagotoviti, da na odlagalnem polju iz točke 1.3./I. izreka tega 
dovoljenja ne odlaga plinotvornih in biološko razgradljivih odpadkov in s tem prepreči 
nastanek odlagališnih plinov. 

7. Za točko 2.1.1.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.6.a/I., ki se 
glasi: 

2.1.1.6.a  Upravljavcu se dovoli odpadke, katerih prevzem je zavrnil zaradi razlogov navedenih v 
drugi, peti, šesti ali sedmi alineji točke 2.1.1.6./I. izreka tega dovoljenja, skladiščiti na 
skladiščnem prostoru iz točke 1.4.6./I. izreka tega dovoljenja, ki je namenjen za 
skladiščenje zavrnjenih odpadkov, do dopolnitve ali ponovne izdelave ocene odpadka, 
vendar največ štiri mesece od začetka skladiščenja. 
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8. Preglednica 5 točke 2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se 
glasi: 
Preglednica 5: Finančno jamstvo za posamezno leto  

Višina finančnega jamstva v 
€ za posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

368.450 2022 obratovanje 
453.622 2023 obratovanje 
539.274 2024 obratovanje 
625.386 2025 obratovanje 
711.946 2026 obratovanje 
699.625 2027 zapiranje 
502.250 2028 ukrepi po zaprtju 
474.405 2029 ukrepi po zaprtju 
447.503 2030 ukrepi po zaprtju 
421.510 2031 ukrepi po zaprtju 
396.397 2032 ukrepi po zaprtju 
372.132 2033 ukrepi po zaprtju 
348.688 2034 ukrepi po zaprtju 
326.038 2035 ukrepi po zaprtju 
304.153 2036 ukrepi po zaprtju 
283.008 2037 ukrepi po zaprtju 
262.578 2038 ukrepi po zaprtju 
242.838 2039 ukrepi po zaprtju 
223.767 2040 ukrepi po zaprtju 
205.340 2041 ukrepi po zaprtju 
187.537 2042 ukrepi po zaprtju 
170.336 2043 ukrepi po zaprtju 
153.715 2044 ukrepi po zaprtju 
137.658 2045 ukrepi po zaprtju 
122.144 2046 ukrepi po zaprtju 
107.153 2047 ukrepi po zaprtju 
92.670 2048 ukrepi po zaprtju 
78.676 2049 ukrepi po zaprtju 
65.157 2050 ukrepi po zaprtju 
52.094 2051 ukrepi po zaprtju 
39.472 2052 ukrepi po zaprtju 
32.315 2053 ukrepi po zaprtju 
25.400 2054 ukrepi po zaprtju 
18.719 2055 ukrepi po zaprtju 
12.263 2056 ukrepi po zaprtju 
6.026 2057 ukrepi po zaprtju 

9. Za točko 2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.3.1.a/I., ki se 
glasi: 

2.3.1.a. Upravljavec mora za leto 2022 predložiti finančno jamstvo v znesku 368.450 € najkasneje 
90 dni od dokončnosti te odločbe. 

10.  V točki 2.4.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta besedilo »in 3.3./I.«. 

11. Točka 2.4.6./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
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2.4.6. Obveznosti poročanja 

2.4.6.1. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o odloženih odpadkih na odlagalnem polju 
iz točke 1.3./I. izreka tega dovoljenja. 

2.4.6.2. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča.  

2.4.6.3. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o topografiji območja odlagališča. Za 
odlagalni polji iz točke 1.1./I. in 1.2./I. izreka tega dovoljenja poročilo o topografiji vsebuje 
samo podatke o posedanju ravni odlagalnega polja, meritve za izdelavo tega poročila pa 
se izvedejo enkrat letno. 

2.4.6.4. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu 
meteoroloških parametrov.  

2.4.6.5. Upravljavec mora najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji 
Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo obratovalnem monitoringu stanja 
podzemnih voda. 

2.4.6.6. Upravljavec mora za odpadke iz točke 3.2.1.4./I. izreka tega dovoljenja najpozneje do 
31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje 
predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. 

2.4.6.7. Upravljavec mora za zaprti odlagalni polji iz točke 1.1./I. in 1.2./I. izreka tega dovoljenja 
najpozneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Občini Rogaška Slatina 
predložiti poročilo o stanju tega dela odlagališča, opravljenih meritvah iz točk 2.4.6.3/I. do 
2.4.6.5./I. izreka tega dovoljenja in pregledih iz točke 2.4.6.2./I. izreka tega dovoljenja. 

12. Naslov točke 3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3. Okoljevarstvene zahteve za vode 

13. Naslov točke 3.1/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.1. Zahteve v zvezi z (odpadnimi) vodami  

14. Točke 3.1.1./I., 3.1.2./I., 3.1.3./I., 3.1.7./I. in 3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se 
črtajo ter dosedanje točke od 3.1.4/I. do 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
postanejo točke od 3.1.1./I. do 3.1.5./I. 

15. V dosedanji točki 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki postane s to odločbo 
točka 3.1.5./I se besedilo »iz točke 1.2.3./I. in 1.2.4/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
nadomesti z besedilom »iz točke 1.4.3./I. in 1.4.4/I. izreka tega dovoljenja«. 

16. Črta se zadnji stavek dosedanje točke 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki 
postane s to odločbo točka 3.1.5./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 

17. Naslov točke 3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.2. Zbiranje in odvajanje vod 



 

7 
 

18. Točka 3.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

3.2.1. Ravnanje z zbrano odpadno vodo v zbirnem bazenu 
3.2.1.1. Upravljavcu se v zbirnem bazenu s prostornino 200 m3 (nad katerim je plato za pranje 

dostavnih vozil), na mestu, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama 
e=551994 in n=122149, na zemljišču v k.o. 1170 Spodnje Sečovo parc. št. 898, dovoli 
zbiranje: 

 izcedne vode iz tehnoloških enot iz točke 1.1./I, 1.2/I. in 1.3./I izreka tega 
dovoljenja, 

 industrijske odpadne vode z brežin aktivnega tesnjenega odlagalnega polja (ki 
imajo naklon proti odlagalnemu polju) in 

 industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju koles dostavnih vozil. 

3.2.1.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se z zbrano odpadno vodo iz točke 3.2.1.1./I. izreka tega 
dovoljenja ravna kot z odpadkom. 

3.2.1.3. Upravljavec mora odpadku iz točke 3.2.1.2./I. izreka tega dovoljenja dodeliti številko 
odpadka 19 07 03 oziroma 19 07 02*, če vsebuje nevarne sestavine ali je z njimi 
onesnažen.  

3.2.1.4. Upravljavec mora odpadek iz točke 3.2.1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja oddati 
zbiralcu ali izvajalcu obdelave tovrstnega odpadka. 

19. V točki 3.2.2.1/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih 
koordinat za lovilnik olj nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) 
Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-
Krügerjevima koordinatama Y=552357 in X=121649« nadomesti z navedbo: »v 
koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=551987, n=122133« ter navedba 
Gauss-Krügerjevih koordinat za iztok V2 nadomesti z navedbo koordinat v 
Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna 
zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=552402 in X=121598« nadomesti z 
navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552032 in n=122082«. 

20. V točki 3.2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih 
koordinat za zadrževalni bazen padavinskih vod nadomesti z navedbo koordinat v 
Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna 
zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=552387 in X=121621« nadomesti z 
navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552024, n=122105« ter 
navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za iztok V2 nadomesti z navedbo koordinat v 
Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna 
zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=552402 in X=121598« nadomesti z 
navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=552032 in n=122082«. 

21. Točka 5.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

5.3.1. Upravljavec mora za zaprtje odlagalnega polja iz točke 1.3./I. izreka tega dovoljenja 
najpozneje v enem letu od začetka postopka zapiranja, zagotoviti prekritje površine telesa 
odlagalnega polja, površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih odpadnih 
vod. 

II. 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno. 
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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 26. 5. 2022 
s strani upravljavca LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška 
Slatina, ki ga po pooblastilu direktorja Jerneja Rojca zastopa Odvetniška pisarna Golobič - prejšnji, 
Osterman d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) prejelo vlogo 
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske 
emisije - odlagališča za nenevarne odpadke Tuncovec št. 35407-61/2011-19 z dne 21. 9. 2012, ki 
je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-42/2013-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35409-7/2014-2 z dne 
11. 2. 2014 in št. 35406-67/2016-28 z dne 15. 7. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). 
Upravljavec je vlogo dopolnil dne 3. 6. 2022, 17. 6. 2022, 29. 6. 2022 in 30. 6. 2022. 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih 
je navedel v prijavi z dne 22. 3. 2022 (v nadaljevanju: prijava), na podlagi katere je ministrstvo s 
sklepom št. 35435-20/2022-2550-3 z dne 5. 5. 2022 ugotovilo, da ne gre za večjo spremembo in 
ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, temveč da je 
treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem 
dovoljenju. Upravljavec je citiran pravnomočen sklep predložil v vlogi za spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja in s tem zadostil zahtevi iz devetega odstavka 119. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2). 

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka tega člena, to je v primeru, da nameravana 
sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nje spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem 
okoljevarstvenem dovoljenju ali gre za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem 
dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave, v treh mesecih od vložitve 
popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena ZVO-2, razen če se 
okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. 
člena tega zakona. 

II.  

K vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je bila predložena naslednja dokumentacija: 
- Sklep št. 35435-20/2022-2550-3, Ministrstvo za okolje in prostor, 5. 5. 2022; 
- Poročilo o sestavi odpadka, načinu nastajanja in nevarnih lastnosti za podjetje Surovina d.o.o., 

IKEMA d.o.o., 25. 2. 2022; 
- Načrt ravnanja z odpadki za odlagališče Tuncovec – novo, upravljavec sam; 24. 5. 2022; 
- Pooblastilo podjetja LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 

Rogaška Slatina podjetju  Odvetniška pisarna Golobič - prejšnji, Osterman d.o.o., Slovenska 
cesta 47, 1000 Ljubljana za zastopanje v predmetnem postopku, 5. 11. 2021. 

V vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se je upravljavec skliceval na dokumente 
predložene k prijavi in sicer: 
- Pogodba št. 2044/PTS, sklenjena med upravljavcem in Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 

Vrhnika, 15. 1. 2022; 
- Zgoščenka – del dokumentacije iz spisa št. 35406-67/2016; 
- Projekt: Deponija nenevarnih odpadkov Tuncovec – izgradnja polj II, III in IV, Kalkem d.o.o., 

marec 2022. 
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V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, da se 
sprememba okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na: 
- zaprtje dela odlagališča, in sicer odlagalnih polj I, V in VI; 
- razširitev nabora oz. vrst nenevarnih odpadkov, ki se bodo odlagala na odlagalnih poljih II, III 

in IV, in sicer odpadki s št. 19 12 12 – Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske 
obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11; 

- spremembo višine finančnega jamstva zaradi zaprtja dela odlagališča, 
- spremembo ravnanja z izcedno (odpadno) vodo iz odlagališča – zbrana odpadna voda se bo 

oddajala kot odpadek pooblaščencu za ravnanje z odpadki. 

V vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je bilo navedeno, da je za zaprtje odlagalnih 
polj I, V in VI že potekal postopek na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: 
Agencija), ki je bil zaključen z zavrnilno odločbo št. 35406-67/2016-28 z dne 15. 7. 2021, ker je 
bilo v postopku ugotovljeno, da čistilna naprava za čiščenje izcednih vod predvidena po projektu 
št. 2013-3-5, ki ga je izdelala projektantska družba KALKEM d.o.o., ni ustrezna. Upravljavec je v 
predloženi vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z navedenim pojasnil, da je 
z dnem 15. 1. 2022 sklenil pogodbo o zagotavljanju storitev z družbo Kemis kemični izdelki, 
predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o., Pot na Tojnice 41, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: 
KEMIS), ki bo prevzemala izcedne vode iz odlagališča kot odpadek s št. 19 07 03 – Izcedne vode 
z odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02 in pri tem dodal, da je bila navedena pogodba 
predložena k prijavi. S tem je upravljavec menil, da so sedaj izpolnjene vse njegove obveznosti  
v zvezi z zahtevkom o zaprtju odlagalnih polj I, V in VI. Namreč v vlogi za spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja je upravljavec med drugim navedel, da je v zgoraj navedenem 
predmetnem postopku zaprtja odlagalnih polj I, V in VI, ki se je zaključil z zavrnilno odločbo že 
predložil vso potrebno dokumentacijo za zaprtje dela odlagališča iz drugega odstavka 53. člena 
Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – 
ZVO-2; v nadaljevanju: Uredba o odlagališčih odpadkov), zato je predlagal ministrstvu, da si 
pridobi spis Agencije št. 35406-67/2016. 

Ministrstvo je po pregledu vseh upravljavcu izdanih upravnih aktov ugotovilo, da je bila predhodna 
vloga za zaprtje dela odlagališča zavrnjena iz razloga, ki ga je upravljavec navedel v vlogi za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, kot tudi da je Agencija v skladu z načelom 
ekonomičnosti postopka opustila ugotavljanje izpolnjevanja drugih zahtev za pridobitev odločbe 
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagalnih polj V in VI ter I v obdobju 
njihovih zaprtij, prav tako se ni opredeljevala do ostalih predloženih dokumentov in navedb v 
tedanji vlogi, kar je Agencija utemeljila s tem, da spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ni 
mogoče ugoditi, če katerikoli od pogojev oziroma predpisanih zahtev ni izpolnjen in pri tem citirala 
14. člen tedanjega Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), kjer je določeno, da je 
postopek potrebno voditi hitro, s čim manjšimi stroški, vendar tako, da se preskrbi vse potrebno, 
da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavaruje pravice in pravne koristi stranke ter izda 
zakonita in pravilna odločba.  

Vsled vsemu zgoraj navedenemu je izhajalo, da trditve upravljavca, da je neustrezno ravnanje z 
izcedno vodo bil edini razlog zavrnitve vloge ne držijo oz. v postopku preostala dokumentacija za 
zaprtje dela odlagališča ni bila preverjena o čemer je ministrstvo seznanilo upravljavca s pozivom 
št. 35432-26/2022-2550-3 z dne 6. 6. 2022. V istem pozivu je ministrstvo poudarilo, da je bila 
vloga za zaprtje dela odlagališča, ki se je vodila pod opravilno številko 35406-67/2016 vložena 
na podlagi drugega odstavka 53. člena tedanje Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, 
št. 10/14, 54/15, 36/16), ki se razlikuje od sedaj veljavne Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki v 
peti alineji drugega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov na novo določa, da je 
potrebno k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v 
obdobju njegovega zaprtja predložiti predlog ukrepov iz šeste alineje četrtega odstavka citiranega 
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člena, kar pomeni, da naveden dokument ni bil predložen k vlogi in se je zato smatralo, da 
zahtevek za zaprtje dela odlagališča ne vsebuje vseh obveznih sestavin. Nadalje je ministrstvo 
upravljavca seznanilo, da ker se je sam v vlogi zgolj skliceval na že predložen spis št. 35406-
67/2016, ne pa tudi na dokumente katere želi, da se uporabijo v tem postopku, ministrstvo ne 
more preveriti ustreznosti dokumentacije za zaprtje dela odlagališča. Zato je ministrstvo 
upravljavca z istim pozivom pozvalo, da v kolikor meni, da je določeno dokumentacijo za zaprtje 
dela odlagališča že predložil in so dejstva in okoliščine še zmeraj enake in želi, da se to 
dokumentacijo (dokumente) upošteva v predmetnem postopku, to določno opredeli z navedbo 
dokumenta (s številko in datumom dokumenta). Pri tem je ministrstvo upravljavca opozorilo, da 
se je pred združitvijo vodil postopek za zaprtje odlagalnih polj V in VI pod opravilno št. 35406-
67/2016 (v nadaljevanju: spis št. 35406-67/2016), postopek za zaprtje odlagalnega polja I pa pod 
št. 35406-15/2018 (v nadaljevanju: spis št. 35406-15/2018), kot je podrobno pojasnjeno v zavrnilni 
odločbi.  

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 17. 6. 2022 z naslednjo dokumentacijo: 
- dopis z dne 16. 6. 2022; 
- dopis št. REF:35406-67/2016-13 z dne 9. 3. 2018; 
- Geodetski načrt glede odlagalnega polja V in VI; 
- Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode 

za novo odlagališče industrijskih odpadkov Tuncovec, št. DP-572/03/11, ERICO Velenje, 
september 2011; 

- Priloga 4 z dne 19. 9. 2011 v postopku za izdajo OVD št. 35407-61/2011; 
- Projekt: Deponija nenevarnih odpadkov Tuncovec – izgradnja polj II, III in IV, Kalkem d.o.o., 

junij 2022; 
- Načrt ravnanja z odpadki za odlagališče Tuncovec – novo, upravljavec sam; 16. 6. 2022. 

Upravljavec se je v zgornji dopolnitvi tudi skliceval na dokumente predložene v spisu št. 35406-
67/2016  in spisu št. 35406-15/2018, in sicer na: 
- 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 – predloženi v spisu št. 35406-67/2016 Dokument 
1 priloga 1 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 (odlagalno polje I); 

- poročilo o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagališča– predloženo v spisu št. 35406-67/2016 
Dokument 1 priloga 3 (odlagalno polje V in VI) ter v Dokumentu 1 priloga 2 v spisu št. 35406-
15/2018 (odlagalno polje I); 

- program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov - predloženo v spisu št. 35406-67/2016 Dokument 1 priloga 6 (odlagalno polje V in 
VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 (odlagalno polje I); 

- program rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča - predloženo v spisu št. 35406-
67/2016 Dokument 1 priloga 4 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 
(odlagalno polje I); 

- program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča - predloženo v spisu št. 35406-
67/2016 Dokument 1 priloga 5 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 
(odlagalno polje I); 

- prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča - predloženo v spisu št. 35406-
67/2016 Dokument 1 priloga 1 in 2 (odlagalno polje V in VI) ter v spisu št. 35406-15/2018 
(odlagalno polje I); 

- Odgovor na poziv z dne 19. 10. 2017 (dokument št. 35406-67-/2016-10 z dne 15. 12. 2017) 
glede lokacije zbirnega bazena izcednih vod in zadrževalnega bazena padavinskih vod. 

Upravljavec je v dopolnitvi z dne 17. 6. 2022 pojasnil, da dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 
prejšnjega odstavka popravlja v delu, ki se nanaša na ravnanje z odpadnimi vodami in sicer se 



 

11 
 

odpadne vode ne bodo več prečrpavale nazaj na odlagališče, ampak bo prevzemnik KEMIS 
prevzemal in obdeloval izcedne vode iz odlagališča zbrane v zbirnem bazenu, kot tudi nabrežne 
padavinske vode in odpadne vode iz platoja za pranje vozil (pralnice) zbrane v istem bazenu, in 
sicer kot odpadek s št. 19 07 03. Glede na spremenjeno ureditev ravnanja z odpadnimi vodami 
upravljavec meni, da obratovalni monitoring odpadnih vod ni več potreben, zato ga ne bo več 
izvajal. Neonesnažene padavinske vode pa se bodo nadalje zbirale v meteorni kanalizaciji in v 
zadrževalnem bazenu padavinskih vod, ločeno od onesnaženih odpadnih vod. Padavinske 
odpadne vode z dovoznih asfaltiranih površin se bodo, kot že doslej, pred odvajanjem v vodotok 
očistile na lovilniku olj. 

Ministrstvo je tako na zahtevo upravljavca pridobilo zgoraj navedeno spisno dokumentacijo od 
Agencije, ki je bila takrat pristojna za vodenje upravnih postopkov pridobitve okoljevarstvenih 
dovoljenj in njihovih sprememb ter na podlagi le-te tudi odločalo.  

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 29. 6. 2022 z naslednjo dokumentacijo: 
- dopis z dne 29. 6. 2022; 
- Grafični izris začasnega skladiščnega prostora 
- Projekt: Deponija nenevarnih odpadkov Tuncovec – izgradnja polj II, III in IV, Kalkem d.o.o., 

junij 2022; 
- Načrt ravnanja z odpadki za odlagališče Tuncovec – novo, upravljavec sam; 27. 6. 2022. 

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 30. 6. 2022 z naslednjo dokumentacijo: 
- dopis z dne 30. 6. 2022 in 
- Aneks k pogodbi št. 2004/PTS, sklenjen med upravljavcem in Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 

42, 1360 Vrhnika, 30. 6. 2022. 

Zahtevek za razširitev nabora odpadkov za odlaganje 
Kot že zgoraj navedeno upravljavec zaproša za razširitev nabora oz. vrst nenevarnih odpadkov, 
ki se bodo odlagala na odlagalnih poljih II, III in IV, in sicer z odpadki s št. 19 12 12 – Drugi 
odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 
11. Z razširitvijo nabora odpadkov ne bo presežena celotna zmogljivost odlagališča (53.500 m3 oz. 
66.500 ton). Upravljavec še pojasnjuje, da bodo odpadki s št. 19 12 12 mehansko obdelani in 
primerni za odlaganje, pri čemer bo spoštovan prednostni vrstni red ravnanja z odpadki (hierarhija 
ravnanja z odpadki) in ukrepi za doseganje ciljev pri ponovni uporabi recikliranju in predelavi iz 
predpisa, ki ureja odpadke ter dodaja, da navedena sprememba v vrsti odpadkov ne bo povzročila 
sprememb z vidika emisij in ne bo vplivala na okolje, ter v telesu odlagališča ne bo prihajalo do 
nastanja plinov, zato odplinjanje ni potrebno. 
Upravljavec je k vlogi predložil Poročilo o sestavi odpadka, načinu nastajanja in nevarnih lastnostih 
za podjetje Surovina d.o.o., IKEMA d.o.o., 25. 2. 2022 (v nadaljevanju: Ocena odpadka) in 
posodobljen Načrt ravnanja z odpadki. Iz slednjega izhaja, da odpadki s št. 19 12 12 nastajajo pri 
obdelovalcih odpadkov kot ostanek po izvedenem sortiranju in mehanski obdelavi nenevarnih 
odpadkov. Gre za nenevarne odpadke, ki ustrezajo zahtevam za odlaganje iz 5. in 7. člena Uredbe 
o odlagališčih odpadkov, ter ne vsebujejo biološko razgradljivih odpadkov, niso plinotvorni in 
biorazgradljivi. 
Predložena ocena odpadka je bila narejena za odpadek s št. 19 12 12, ki se izloči po mehanski 
obdelavi odpadkov iz podjetja Ekogor in predstavlja negorljive frakcije. Iz ocene odpadka izhaja, 
da je odpadek dopustno odložiti na odlagališče za nenevarne odpadke, saj ustrezna zahtevam iz 
7. do 10. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter da je po preiskavi odpadka bilo ugotovljeno, 
da odpadek po kemijski analizi ustrezna zahtevam za odlaganje, saj noben parameter ni presežen. 
Odpadek je tudi bil preiskan na nevarne lastnosti skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 
77/22, v nadaljevanju: Uredba o odpadkih) – nevarne lastnosti od HP1 do HP15, ki so priloga 
ocene odpadka. 
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Glede na to, da je v postopku bila predložena ocena odpadka, ki je bila narejena za trenutni vzorec, 
ki je reprezentativen zgolj za odvzeto količino vzorca, ministrstvo ugotavlja, da je pooblaščenec v 
oceni odpadka sicer presodil, da odpadek s št. 19 12 12 ni biološko razgradljiv, ministrstvo pa ne 
more izključiti možnosti, da bodo vsi tovrstni odpadki biološko nerazgradljivi (iz predložene 
dokumentacije tudi izhaja, da bo upravljavec odlagal odpadke 19 12 12 tudi od drugih imetnikov), 
zato je ministrstvo določilo tudi, da mora biti poleg izpolnjevanja pogoja, da so odpadki obdelani in 
da iz ocene odpadkov izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti 
parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 4.1 in 4.2. 
Priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov, izpolnjen tudi pogoj, da gre za odpadek, ki ne vsebuje 
biološko razgradljive snovi, saj odlagališče ni opremljeno s sistemom za zajem odlagališčnega 
plina in mora upravljavec zagotoviti, da na odlagališču ne nastajajo odlagališčni plini. 
Upravljavec v vlogi še zaproša za zmanjšanje letnih količin odloženih odpadkov iz 9.720 ton na 
6.600 ton in podaljšanje dobe odlaganja, saj se je v vlogi opredelil, da bo odlagal odpadke do 
konca leta 2026. 

Zahtevek za zaprtje dela odlagališča 
Ministrstvo je zahtevek upravljavca za zaprtje odlagalnih polj I, V in VI obravnavalo na podlagi 
53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki v prvem odstavku določa, da mora upravljavec po 
končanih zapiralnih delih vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za 
obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. V drugem odstavku istega člena 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 z Uredbo o odlagališčih 
odpadkov, 

- program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov, 

- predlog ukrepov iz pete alineje četrtega odstavka istega člena, 
- program rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor 

nad telesom odlagališča v 48. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov, 
- program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča, 
- prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča in 
- obliko in predlagano višino finančnega jamstva iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov 

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

Na podlagi predložene dokumentacije in pridobljene dokumentacije za zaprtje dela odlagališča iz 
spisov št. 35406-67/2016 in št. 35406-15/2018 je ministrstvo ugotovilo, da je bila predložena vsa 
dokumentacija skladno z drugim odstavkom 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Tako je 
upravljavec podal podatke o osebi, ki bo upravljavec zaprtega dela odlagališča, podatke o območju 
zaprtega dela odlagališča (odlagalnih polj I, V in VI) z navedbo šifre in imena katastrske občine ter 
parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča (odlagalnih polj I, V in VI), vključno s kvadraturo 
površine posameznega zaprtega dela odlagališča in njegovega prekrivnega sloja. Nadalje je bilo 
predloženo poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagalnih polj I, V in VI, iz katerega 
je izhajalo, da so bile površine telesa odlagališča prekrite in rekultivirane ter zagotovljen zajem in 
odvajanje padavinskih vod. V sklopu predloženih podatkov programa obratovalnega monitoringa 
iz prvega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je upravljavec navedel, da bo 
zagotavljal meritve meteoroloških parametrov, meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode 
z nevarnimi snovmi skladno s potrjenim Programom obratovalnega monitoringa stanja podzemnih 
vod, predložil je program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča in prikaz razporeditve 
odloženih odpadkov v telesu odlagališča. 
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Glede predloga ukrepov, ki je zahtevan v peti alineji drugega odstavka 53. člena Uredbe o 
odlagališčih odpadkov se je upravljavec v dopolnitvi vloge z dne 17. 6. 2022 opredelil, da v primeru 
preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ravna skladno s točko 2.4.4.2./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja in izvaja ukrepe iz Programa ukrepov v primeru preseganja 
opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za novo odlagališče industrijskih odpadkov 
Tuncovec, št. DP-572/03/11, ERICO Velenje, september 2011, ukrepi v primeru preseganja 
mejne vrednosti kateregakoli parametra onesnaženosti izcedne vode pa niso predvideni, ker se 
bo z odpadnimi vodami ravnalo kot z odpadkom, zato obratovalni monitoring odpadnih vod ni več 
potreben. 

Ministrstvo je po pregledu okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-62/2011-23 z dne 7. 6. 2013, 
ki je bilo izdano družbi KEMIS in spremenjeno z odločbama št. 35406-52/2015-10 z dne 15. 2. 
2016 in št. 35407-8/2015-8 z dne 27. 10. 2016 ugotovilo, da lahko KEMIS obdeluje odpadke s 
številko 19 07 03 in 19 07 02*. 

Zaradi zaprtja dela odlagališča je bilo potrebno v postopku spremembe okoljevarstvenega 
dovoljenja na novo izračunati finančno jamstvo za celotno odlagališče. Ministrstvo je pri izračunu 
upoštevalo podatke v vlogi in pridobljeni dokumentaciji, 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 
ter skladno s šestim odstavkom 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov že izvedene ukrepe 
glede obratovanja odlagališča za zaprti del odlagališča v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.  

Pri izračunu finančnega jamstva za zaprti del odlagališča ministrstvo ni upoštevalo stroškov za 
izvajanje obratovalnih monitoringov, saj so le-ti skupni s še aktivnim delom odlagališča. 

Parametri uporabljeni za izračun za aktivni del odlagališča Tuncovec (odlagalna polja II, III. 
IV): 
1. Površina prekrivanega sloja odlagališča: 3.180 m2 
2. Obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja: 2022-2026 
3. Čas zapiranja odlagališča: 1 leto 
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 
- 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 € + 11,56 € + 8,83 € + 3,43 € + 10,40 € + 0,50 € + 0,92 €) × 3.180 
m2, kar znaša Finv.= 151.495 € 

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 ni na območju odlagališča: 10 €/m2   
- obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode: 2.175 €/leto 

Tako je Fobrat = 10 € × 3.180 m2 + 2.175 € × 1 leto, kar znaša  Fobrat = 33.975 € 

6. Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se je 
upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:  
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- odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne 
vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava ni 
na območju odlagališča: 80 €/m2  

- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje 
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m2 

- obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode: 1.087,5 €/ 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 € 

Tako je Fukrepi = 80 € × 3.180 m2 + 4,05 € × 3.180 m2 +1.087,5 € × 30 let + 0,9 € × 3.180 m2 
+ 187.500 €, kar znaša Fukrepi = 490.266 € 

Fukrepi = 490.266 € 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. = 311.087 € 

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

F = Finv + Fobrat + Fukrepi, diskont = 151.495 €+ 33.975 €+ 311.087 €= 496.557 € 

Višina finančnega jamstva za aktivni del odlagališča Tuncovec (odlagalna polja II, III in IV) 
za posamezno leto je prikazana v Preglednici a: 

Preglednica a: Višina finančnega jamstva za aktivni del odlagališča Tuncovec (odlagalna 
polja II, III in IV) za posamezno leto 

Višina finančnega jamstva v 
€ za posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

99.312 2022 obratovanje 
198.623 2023 obratovanje 
297.935 2024 obratovanje 
397.246 2025 obratovanje 
496.558 2026 obratovanje 
496.558 2027 zapiranje 
311.087 2028 ukrepi po zaprtju 
294.744 2029 ukrepi po zaprtju 
278.955 2030 ukrepi po zaprtju 
263.699 2031 ukrepi po zaprtju 
248.959 2032 ukrepi po zaprtju 
234.718 2033 ukrepi po zaprtju 
220.958 2034 ukrepi po zaprtju 
207.664 2035 ukrepi po zaprtju 
194.819 2036 ukrepi po zaprtju 
182.409 2037 ukrepi po zaprtju 
170.418 2038 ukrepi po zaprtju 
158.832 2039 ukrepi po zaprtju 
147.639 2040 ukrepi po zaprtju 
136.824 2041 ukrepi po zaprtju 
126.375 2042 ukrepi po zaprtju 
116.279 2043 ukrepi po zaprtju 
106.524 2044 ukrepi po zaprtju 
97.100 2045 ukrepi po zaprtju 
87.994 2046 ukrepi po zaprtju 
79.196 2047 ukrepi po zaprtju 
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70.695 2048 ukrepi po zaprtju 
62.482 2049 ukrepi po zaprtju 
54.547 2050 ukrepi po zaprtju 
46.880 2051 ukrepi po zaprtju 
39.472 2052 ukrepi po zaprtju 
32.315 2053 ukrepi po zaprtju 
25.400 2054 ukrepi po zaprtju 
18.719 2055 ukrepi po zaprtju 
12.263 2056 ukrepi po zaprtju 
6.026 2057 ukrepi po zaprtju 

Parametri uporabljeni za izračun finančnega jamstva zaprtega dela odlagališča - odlagalna 
polja I, V, VI: 
1. Površina prekrivanega sloja odlagališča: 4.993 m2 
2. 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 strošek odvajanja in obdelave izcedne vode 

v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava ni na 
območju odlagališča: 80 €/m2  

- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje 
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m2 

- 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 € 

Tako je Fukrepi = 80 € × 4.993 m2 + 4,05 € × 4.993 m2 + 0,9 € × 4.993 m2 + 187.500 €, kar znaša 
Fukrepi = 424.155 € 

Fukrepi = 424.155 € 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. = 269.138 € 

Ministrstvo pri izračunu finančnega jamstva ni upoštevalo investicijskih stroškov in obratovalnih 
stroškov v času zapiranja, saj so bila izvedena že vsa zapiralna dela odlagalnih polj I, V, VI. 

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

F = Finv + Fobrat + Fukrepi, diskont = 269.138 € 

Višina finančnega jamstva za odlagalna polja I, V, VI za posamezno leto je prikazana v 
Preglednici b: 

Preglednica b: Višina finančnega jamstva za odlagalna polja I, V, VI za posamezno leto 

Višina finančnega jamstva v 
€ za posamezno leto 

Leto Status odlagališča 

269.138 2022 ukrepi po zaprtju 
254.999 2023 ukrepi po zaprtju 
241.339 2024 ukrepi po zaprtju 
228.140 2025 ukrepi po zaprtju 
215.388 2026 ukrepi po zaprtju 
203.067 2027 ukrepi po zaprtju 
191.163 2028 ukrepi po zaprtju 
179.661 2029 ukrepi po zaprtju 
168.548 2030 ukrepi po zaprtju 
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157.811 2031 ukrepi po zaprtju 
147.438 2032 ukrepi po zaprtju 
137.414 2033 ukrepi po zaprtju 
127.730 2034 ukrepi po zaprtju 
118.374 2035 ukrepi po zaprtju 
109.334 2036 ukrepi po zaprtju 
100.599 2037 ukrepi po zaprtju 
92.160 2038 ukrepi po zaprtju 
84.006 2039 ukrepi po zaprtju 
76.128 2040 ukrepi po zaprtju 
68.516 2041 ukrepi po zaprtju 
61.162 2042 ukrepi po zaprtju 
54.057 2043 ukrepi po zaprtju 
47.191 2044 ukrepi po zaprtju 
40.558 2045 ukrepi po zaprtju 
34.150 2046 ukrepi po zaprtju 
27.957 2047 ukrepi po zaprtju 
21.975 2048 ukrepi po zaprtju 
16.194 2049 ukrepi po zaprtju 
10.610 2050 ukrepi po zaprtju 
5.214 2051 ukrepi po zaprtju 

Ministrstvo je upoštevajoč vse zgoraj navedeno določilo letno višino finančnega jamstva za 
celotno odlagališče Tuncovec tako, da je seštelo vrednosti finančnega jamstva za posamezno 
leto iz Preglednice a in b. Tako je potrebno za odlagališče zagotoviti višino finančnega jamstva iz 
preglednice 5 točke 2.3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 

Ministrstvo še pojasnjuje, da Priloga 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov predvideva samo ravnanje 
z izcedno vodo kot z odpadno vodo, ne pa možnosti ravnanja z izcedno vodo kot z odpadkom. 
Ne glede na to, je ministrstvo obravnavo izcedne vode kot odpadek na zahtevo upravljavca, 
sprejelo kot okoljsko sprejemljiv način in zato pri izračunu finančnega jamstva, v delu, ki se 
nanaša na izračun stroškov oddaje odpadka (ki je po izvoru izcedna voda) smiselno uporabilo 
znesek, ki je v Prilogi 7 citirane uredbe določen za primer čiščenja izcedne vode na čistilni napravi 
zunaj območja odlagališča, saj upravljavec odpadka ne bo obdelal sam na območju odlagališča, 
ampak ga bo oddal ustreznemu pooblaščencu za ravnanje z odpadki. Uporabo Preglednice 3 iz 
točke 4.1. Priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov ministrstvo utemeljuje z upoštevanjem 
načela enakosti, saj je na ta način zagotovljeno, da so na enak način obravnavani upravljavci 
odlagališč, ki izcedno vodo čistijo na čistilni napravi izven območja odlagališča, kot tudi 
upravljavci, ki izcedno vodo oddajajo ustreznemu pooblaščencu za ravnanje z odpadki, saj je v 
obeh primerih izvor izcedne vode enak: gre za izcedno vodo iz odlagališč odpadkov, za katero je 
treba zagotoviti ustrezen način ravnanja v celotnem obdobju obratovanja odlagališča, kar pa 
vsekakor predstavlja strošek, ne glede na to, za kakšen način ravnanja z izcednimi vodami se 
upravljavec odloči. 

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-26/2022-2550-7 z dne 28. 6. 2022 upravljavca seznanilo s 
spremenjeno višino finančnega jamstva za odlagališče in izračunom te višine ter da bo v odločbi 
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določilo 90 dnevni rok (od dokončnosti odločbe o 
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja) za predložitev finančnega jamstva za leto 2022 v višini 
368.450 €. Upravljavec v odgovoru z dne 30. 6. 2022 na citirano seznanitev ni nasprotoval 
spremembi v višini finančnega jamstva in predložitvi le-tega. 

Tretji odstavek 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da ministrstvo o spremembi 
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okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja 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.  

Agencija je skladno z zahtevo tretjega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov že v 
postopku št. 35406-67/2016 posredovala dopis št. 35406-67/2016-2 z dne 26. 6. 2017 in dopis 
št. 35406-67/2016-18 z dne 18. 12. 2018 Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, 
Inšpekciji za okolje in naravo in Gradbeni, geodetski in stanovanjski inšpekciji, s katerim je 
zaprosila pristojni inšpektorat, da ugotovi, ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zaprtjem dela 
odlagališča - odlagalnih polj V in VI in odlagalnega polja I. Inšpektorat Republike Slovenije za 
okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Celje je pripravila poročilo št. 
06182-1753/2017/3 z dne 21. 7. 2017 in št. 06182-363/2019/4 z dne 12. 2. 2019 iz katerih je 
izhajalo, da so odlagalna polja I, V in VI zapolnjena in prekrita skladno z načrtom zapiranja. 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Gradbena, geodetska in stanovanjska 
inšpekcija je pripravila poročilo št. 06182-1753/2017/3 z dne 21. 7. 2017 in št. 06122-439/2019-
5 z dne 7. 3. 2019, iz katerih je izhajalo, da so izpolnjene gradbene zahteve glede zaprtja 
odlagalnih polj I, V in VI. Glede na to, da je bilo v postopku, ki se je vodil pod št. 35406-67/2016 
že ugotovljeno iz poročila inšpektorata, pristojnega za graditev, da so izpolnjene gradbene 
zahteve v zvezi z zaprtjem dela odlagališča in iz poročila inšpektorata, pristojnega za varstvo 
okolja, da so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča v skladu z Uredbo o 
odlagališčih odpadkov, ministrstvo v tem postopku slednjega ni ponovno preverjalo. Na že 
pridobljena poročila Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor se je v vlogi za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja skliceval tudi upravljavec. 

III.  

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22). Skladno s 
sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo industrijske 
emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena z isto 
uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve 
za obratovanje naprave. 

Ministrstvo je zaradi zaprtja dela odlagališča v celoti spremenilo točko 1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja te obrazložitve in točke 1./I. izreka te 
odločbe. 

V točki 1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo zaradi zaprtja dela odlagališča in 
podatkov, ki so bili predloženi oz. pridobljeni, kot izhaja iz točke II. obrazložitve te odločbe določilo 
skladno z drugo točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s 
53. členom iste uredbe območje zaprtih odlagalnih polj in aktivnega polja s poligoni in določilo 
zmogljivost posameznih polj skladno s prvo točko prvega odstavka istega člena in na podlagi 
podatkov v posredovani dokumentaciji. Celotna zmogljivost odlagališča in lokacija odlagališča v 
citirani točki ostaja nespremenjena. Ministrstvo je v citirani točki še dodalo identifikacijske znake, 
s katerimi so zemljiške parcele, na katerih je odlagališče odpadkov vpisane v zemljiško knjigo in 
sicer na podlagi 2. točke drugega odstavka 116. člena ZVO-2. 

Ministrstvo je pri pregledu vse predložene dokumentacije ugotovilo, da opremljenost odlagališča 
oz. nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti, ki so bile že 
določene v točki 1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (in so s to odločbo v točki 1.4./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja), in sicer tehtnica (ob vhodu na »komunalno« odlagališče Tuncovec, 
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ki ga upravlja OKP Rogaška Slatina), ploščad za pranje vozil, bazen za izcedne vode, lovilnik olj 
ostajajo enake tudi v prihodnje, je pa ministrstvo zaradi prehoda na uporabo novega koordinatnega 
sistema - Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM), ki temelji na evropskem 
koordinatnem sistemu namesto starega Gauß-Krügerjevega sistema (D48/GK) spremenilo 
podatke o lokaciji posameznih tehnoloških enot v točki 1.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
iz koordinat z oznakama »x« in »y« v »n« in »e«. Koordinati z oznakama »n« in »e« sta 
preračunani s pomočjo spletne aplikacije na naslovu http://sitranet.si/sitrik.html. Gre za evropski 
koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE). 
Lokacijo zbirnega bazena za izcedne vode in ploščadi za pranje koles je ministrstvo tudi uskladilo 
s podatki upravljavca in z dejanskim stanjem v naravi. 
V isti točki izreka te odločbe je ministrstvo določilo še lokacijo zadrževalnega bazena padavinskih 
vod, ki se v naravi nahaja že v obstoječem stanju (in je bil opredeljen v točki 3.2.3.1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, ni pa bil naveden med nepremičnimi tehnološkimi enotami) ter 
koordinate uskladilo s posredovani podatki s strani upravljavca in z dejanskim stanjem v naravi 
ter dodal lokacijo skladiščnega prostora za zavrnjene odpadke. 
 
Zaradi uskladitve citiranja točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo spremenilo I. 
točko izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 2./I. izreka te odločbe. 
 
Ker se po tej spremembi odlagališče razdeli na več odlagalnih polj in namerava upravljavec 
odlagati odpadke na odlagalnem polju iz točke 1.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je 
ministrstvo spremenilo sklicevanje v točkah 2.1.1.1./I., 2.1.1.3./I., 2.1.1.4./I., 2.1.1.5./I., 2.1.1.7./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na zahteve o odlaganju in v točki 6.4./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na zapiranje tega dela odlagališča, kot izhaja iz točke 
3./I. izreka te odločbe. Zaradi navedene spremembe je ministrstvo v isti točki izreka te odločbe 
spremenilo tudi sklicevanje v ostalih točkah I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer se 
sedaj zahteve, ki se nanašajo na celotno odlagališče glasijo na odlagališče iz točke 1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja in ne več na 1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Ministrstvo je spremenilo Preglednico 2 točke 2.1.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer 
je na zahtevo upravljavca v seznam odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču uvrstilo 
odpadke s št. 19 12 12 (ostale vrste odpadkov ostajajo nespremenjene) kot izhaja iz točke 4./I. 
izreka te odločbe. 

Kot izhaja iz točke 5./I. izreka te odločbe je ministrstvo na zahtevo upravljavca spremenilo letno 
količino odloženih odpadkov in na podlagi 5. in 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov 
spremenilo točko 2.1.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je določilo pogoje pod katerimi 
lahko upravljavec odlaga odpadke. Pogoj glede odlaganja nenevarnih odpadkov iz Preglednice 2 
v prvi alineji te točke je ministrstvo določilo na podlagi 5. in 7. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov. Ministrstvo je določilo dodatni pogoj za odlaganje odpadka 19 12 12 v drugi alineji točke 
2.1.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer, da odpadek s številko 19 12 12 ne vsebuje 
biološko razgradljive snovi. Kot izhaja iz točke II. obrazložitve te odločbe je slednje določilo na 
podlagi dejstva, da se na odlagališču ne smejo odlagati odpadki, ki lahko povzročajo nastanek 
odlagališčih plinov, saj odlagališče nima vgrajenih naprav za zajem odlagališčnega plina, kot to 
določa 36. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. V 36. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov je 
namreč določeno, da če na odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne odpadke 
nastajajo odlagališčni plini, se mora za njihovo zajemanje in sežiganje zagotoviti vgradnja naprav, 
ki so za ocenjene količine nastalih plinov primerno velike, obstojne in eksplozijsko varne. 
Zajemanje, obdelavo in uporabo odlagališčnih plinov je treba izvesti tako, da se kar najbolj 
zmanjšajo vplivi na okolje ali njegovo razvrednotenje in na tveganje za zdravje ljudi. Če se zajeti 
odlagališčni plini ne morejo uporabiti za pridobivanje energije, jih je treba sežigati na območju 
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odlagališča ali preprečiti njihovo emisijo v zrak z uporabo drugih postopkov, ki so enakovredni 
sežiganju plinov. Ker niso izpolnjene zahteve iz 36. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je 
ministrstvo v dodani točki 2.1.1.2.a/I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5.  in 6. točke 
prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določilo, da mora upravljavec 
zagotoviti, da na odlagališču ne nastajajo odlagališčni plini, kot izhaja iz točke 6./I. izreka te 
odločbe. Zahteve glede vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka določene v tretji alineji točke 
2.1.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo na podlagi petega odstavka 
5. člena Uredbe o odpadkih. 

Upravljavec je v predloženi dokumentaciji navedel, da ima skladno z 19. členom Uredbe o 
odlagališčih odpadkov zagotovljen skladiščni prostor, na katerem bo skladiščil odpadke, katerih 
odlaganje bo zavrnil, zato je ministrstvo v dodani točki 2.1.1.6.a/I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja določilo, da mora zavrnjene odpadke skladiščiti na skladiščnem prostoru iz točke 
1.4.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 7./I. izreka te odločbe.  

Kot izhaja iz točke 8./I. izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo Preglednico 5 točke 2.3.1./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na novo določilo finančno jamstvo, ki ga mora upravljavec 
zagotavljati za posamezno leto, kot pojasnjeno v točki II. obrazložitve te odločbe. 

Kot izhaja iz točke 9./I. izreka te odločbe je ministrstvo v dodani točki 2.3.1.a/I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja 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) določilo 90 dnevni 
rok (od dokončnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja) za predložitev 
finančnega jamstva za leto 2022 v višini 368.450 €. Pri določitvi roka za predložitev finančnega 
jamstva je ministrstvo upoštevalo pretekle izkušnje in okoliščine, na podlagi katerih ocenjuje, da 
je tak rok primeren in potreben za predložitev ustreznega finančnega jamstva. 

Skladno z osmo alinejo četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov se v 
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju zaprtja odlagališča 
določi obveznost v zvezi s poročanjem iz petega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih 
odpadkov. Obveznost poročanja je že določena v točki 2.4.6./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja. Ministrstvo je zaradi zaprtja dela odlagališča in spremenjenega ravnanja z odpadno 
vodo kot z odpadkom v točki 11./I izreka te odločbe spremenilo celotno točko 2.4.6./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je določene zahteve v zvezi s poročanjem o izvedbi 
obratovalnega monitoringa in topografiji območja odlagališča v skladu s 46. členom Uredbe o 
odlagališčih odpadkov v povezavi s prilogo 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov, o ugotovitvah 
pregleda telesa odlagališča v skladu z 48. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov in o odlaganju 
odpadkov v skladu s 50. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov določil za posamezna odlagalna 
polja glede na status obratovanja. V delu, ki se nanaša na obveznost upravljavca za zaprti del 
odlagališča je ministrstvo v točki 2.4.6.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi sedme 
alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s 54. členom 
Uredbe o odlagališčih odpadkov in osmo točko Priloge 8 iste uredbe določilo predložitev poročila 
o topografiji zaprtega dela odlagališča, ki vsebuje podatke o posedanju ravni odlagališča. V točki 
2.4.6.7./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo obveznost predložitve 
poročila o stanju zaprtih odlagalnih polj iz točke 1.1./I. in 1.2./I., opravljenih meritvah in pregledih 
Občini Rogaška Slatina, na podlagi tretjega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, 
ki določa, da je potrebno navedeno poročilo predložiti tudi pristojnim službam lokalne skupnosti, 
na območju katere je zaprto odlagališče. Ministrstvo je v točki 2.4.6.6./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja določilo obveznost poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi na podlagi prvega 
odstavka 29. člena Uredbe o odpadkih.  
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Kot že navedeno v točki II. obrazložitve te odločbe je upravljavec z dnem 15. 1. 2022 sklenil 
pogodbo o zagotavljanju storitev z družbo Kemis, ki bo prevzemala odpadne vode iz odlagališča 
kot odpadek s št. 19 07 03 – Izcedne vode z odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02. Dne 30. 6. 
2022 pa je upravljavec sklenil z družbo Kemis še Aneks k pogodbi, da bo se prevzemalo odpadne 
vode iz odlagališča tudi kot odpadek s št. 19 07 02. Ker se bodo odpadne vode nastale na območju 
odlagališču obravnavale kot odpadek, zanje ne veljajo predpisi, ki urejajo področje emisij snovi v 
vode, ampak mora upravljavec v celoti slediti določilom predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki. 
Zaradi navedenega je ministrstvo spremenilo 3. točko izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
(Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode) kot izhaja iz nadaljevanja te 
obrazložitve.  

Upoštevajoč zahteve upravljavca iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in 
spremenjen način ravnanja z odpadnimi vodami zbranimi v zbirnem bazenu izcednih vod, je 
ministrstvo spremenilo naslova točk 3./I. in 3.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja 
iz točke 12./I. in 13./I. izreka te odločbe.  

Ker na območju odlagališča upravljavec ne bo več odvajal odpadnih vod, razen padavinskih vod, 
za katere je ravnanje določeno v točkah 3.2.2./I. in 3.2.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je 
ministrstvo črtalo točke 3.1.1./I., 3.1.2./I., 3.1.3./I., 3.1.7./I. in 3.3./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja kot izhaja iz točke 14. izreka te odločbe. 

Zaradi predhodno opisanih sprememb v točki 1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (= določitve 
posameznih odlagalnih polj (dveh zaprtih in enega aktivnega), zaradi česar so nepremične 
tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti po novem opredeljene v točki 
1.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo posledično v točki 15./I. izreka te odločbe 
temu ustrezno spremenilo tudi sklice na pripadajoče nepremične tehnološke enote. 

Ministrstvo pri tem pojasnjuje, da vsebine točk 3.1.4./I., 3.1.5./I., 3.1.6./I., 3.1.8./I. in 3.1.9./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjalo, saj iz četrtega odstavka 35. člena Uredbe o 
odlagališčih odpadkov izhaja, da morajo biti za izcedne vode in druge odpadne vode, ki nastajajo 
na območju odlagališča in se zbirajo zaradi oddaje v obdelavo zunaj območja odlagališča, 
izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo. Ker so zahteve iz naštetih točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja določene 
ravno na podlagi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo, le-te ostajajo nespremenjene.  

Ker bo upravljavec z odpadnimi vodami ravnal kot z odpadkom, obratovalni monitoring emisij snovi 
in toplote v vode ni več zahtevan, zato je ministrstvo: 
- v točki 2.4.4.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo sklic na točko 3.3./I. izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 10./I. izreka te odločbe, 
- črtalo točko 3.3./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 14./I. izreka te 

odločbe, 
- črtalo zadnji stavek točke 3.1.9./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 16./I. 

izreka te odločbe, 
- spremenilo naslov točke 3.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 17./I. 

izreka te odločbe, 
- v celoti spremenilo točko 3.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 18./I. 

izreka te odločbe, kjer je na novo določilo zahteve glede ravnanja z zbrano odpadno vodo v 
zbirnem bazenu za izcedne vode kot je pojasnjeno v nadaljevanju te obrazložitve. 

V točki 3.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo zaradi prehoda na uporabo 
novega koordinatnega sistema - Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) in 
uskladitve z dejanskim stanjem spremenilo podatke o lokaciji zbirnega bazena za izcedne vode iz 
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koordinat z oznakama »x« in »y« v »n« in »e«, kot že obrazloženo pri 1. točki izreka te odločbe. 
Pri opredelitvi vrste oz izvora odpadne vode, ki se zbira v zbirnem bazenu je ministrstvo 
upoštevalo dejstvo, da se v njem zbirajo izcedne vode z vseh odlagalnih polj (zaprtih in aktivnih), 
zaradi česar je v spremenjeni prvi alineji točke 3.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
naslovilo vse tri tehnološke enote (dve zaprti polji in eno aktivno). Ker bo upravljavec z odpadno 
vodo zbrano v zbirnem bazenu izcednih vod ravnal kot z odpadkom, zanjo ne veljajo določila 
predpisov, ki urejajo odvajanje odpadnih voda, zaradi česar je ministrstvo v točki 3.2.1.1./I. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja črtalo navedbo količin odpadnih vod, ki so bile določene na podlagi 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 

Obveznost iz točke 3.2.1.2./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede ravnanja z izcedno vodo 
kot z odpadkom je ministrstvo določilo na podlagi zahteve upravljavca v skladu s prvim odstavkom 
24. člena Uredbe o odpadkih.  

V skladu s seznamom odpadkov iz člena 7 direktive 2008/98/ES se izcedno vodo iz odlagališč 
razvrsti pod številko odpadka 19 07 02*, če gre za nevarni odpadek, oziroma 19 07 03, če gre za 
nenevarni odpadek. Iz tega razloga je ministrstvo v točki 3.2.1.3./I. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena Uredbe o odpadkih določilo, da mora 
povzročitelj odpadka - upravljavec odlagališča, dodeliti eno od gornjih dveh številk odpadka ter 
odpadek razvrstiti kot nevarni odpadek, če vsebuje nevarne sestavine ali je z njimi onesnažen, 
zaradi katerih ta odpadek kaže eno ali več nevarnih lastnosti od HP 1 do HP 15 iz Priloge 3, ki je 
sestavni del iste uredbe, pri čemer se poleg meril iz te priloge uporabljajo tudi ostali kriteriji iz 2. 
točke »Razvrščanje odpadkov kot nevarnih« iz poglavja »Vrednotenje in razvrščanje« iz Priloge 
Odločbe 2000/532/ES. 

Kot izhaja iz točke 3.2.1.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v zbirnem bazenu za izcedne 
vode zbirajo izcedne vode iz odlagališča, industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju koles 
in industrijske odpadne vode z brežin aktivnega tesnjenega odlagalnega polja (ki nastajajo kot 
posledica padavin). Iz tretjega odstavka 4. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov izhaja, 
da se meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter 
odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča izvajajo v skladu 
s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode z odlagališč 
odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje 
za njegovo izvajanje. Ker se v zbirnem bazenu za izcedne vode zbirajo odpadne vode, ki jih 
naslavlja v predhodnem stavku citirana pravna podlaga, ministrstvo ob smiselni uporabi te pravne 
podlage ugotavlja, da se za vse te odpadne vode uporablja ista Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2) - saj 
so tudi industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju koles in industrijske odpadne vode z 
brežin aktivnega tesnjenega odlagalnega polja po sestavi podobne izcedni vodi - zaradi česar 
smatra, da se za vse odpadne vode zbrane v zbirnem bazenu za izcedne vode lahko uporabi ista 
številka odpadka, to je št. 19 07 03 (v kolikor se na podlagi ocene odpadka izkaže, da gre za 
nenevaren odpadek) oz 19 07 02 * (če odpadek izkazuje nevarne lastnosti). 

Ministrstvo je zahtevo iz točke 3.2.1.4./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo na podlagi 
prvega odstavka 24. člena Uredbe o odpadkih, ob upoštevanju upravljavčeve izjasnitve, da bo 
odpadek oddajal, iz česar izhaja, da ga ne bo obdelal sam. 

Kot izhaja iz točke 19./I. in 20./I. izreka te odločbe je ministrstvo v točkah 3.2.2.1./I. in 3.2.3.1./I. 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prehoda na uporabo novega koordinatnega sistema - 
Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) spremenilo podatke o lokaciji lovilnika 
olj, zadrževalnega bazena padavinskih vod in iztoka V2 iz koordinat z oznakama »x« in »y« v »n« 
in »e«. 
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Ministrstvo je na podlagi 11. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v 
povezavi z drugim odstavkom 51. člena iste uredbe ter na podlagi podatkov upravljavca v točki 
5.3.1/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo časovno obdobje zapiranja dela odlagališča, 
kot izhaja iz točke 21./I. izreka te odločbe. 

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 Zakona o splošnem upravnem 
postopku  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 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.  

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten 
pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.  

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.  

Pri nastanku vsebine tega dokumenta  
je sodelovala naslednja uradna oseba: 
mag. Erna Tomaževič 
sekretarka 

Postopek vodila: 

Branka Mladenović 
višja svetovalka II 

mag. Nataša Žitko Štemberger 
          sekretarka 

Vročiti: 
- Odvetniška pisarna Golobič - prejšnji, Osterman d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana 

(za upravljavca: LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška 
Slatina) – osebno. 

Poslati: 
- enotni državni portal gov.si 


