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OBČINA RAZKRIŽJE 
Šafarsko 42 
9246 Razkrižje 
 
Zadeva:  Pojasnila oz. obrazložitev v zvezi z Izjavami občin lastnic odlagališča 
nenevarnih odpadkov Ljutomer 
 
Lastnice odlagališča nenevarnih odpadkov Ljutomer so občine: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, 
Razkrižje in Veržej, ki že več let skrbijo za  pokrivanje stroškov monitoringa in vzdrževanje zaprtega 
odlagališča. 
 
V juniju je pričela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL 
RS 36/16), na podlagi katere je bilo podjetje KSP Ljutomer d.o.o., kot upravljalec zaprtega odlagališča  
Ljutomer pozvano, k predložitvi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče.  
 
Z Uredbo se dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za 
upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč: upravljavec odlagališča za 
nenevarne odpadke, ki je v lasti občine ali več občin in je infrastruktura lokalnega pomena, lahko 
pridobi okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za zaprto odlagališče oziroma za odlagališče v zapiranju, če 
vlogi zanj, med drugim, priloži finančno jamstvo (oziroma finančnemu jamstvu enakovreden ukrep). V 
skladu z uredbo se šteje, da je zagotovil finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, če vloga vsebuje 
izjavo občine ali občin lastnic takšnega odlagališča o tem, da so seznanjene z višino finančnega 
jamstva in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom (izjava). Izjavo 
sprejme pristojni organ občine, to je občinski svet. V primeru neizpolnitve zaveze iz izjave, MOP 
ukrepa v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je razlago navedene Uredbe naslovilo z dopisom št. 010-8/2016/7 
dne 30.5.2016  tudi na Občine  (v prilogi).  
 
Vloga za OVD je bila predložena na ARSO s strani KSP Ljutomer d.o.o. in v postopku, ki poteka, je bilo 
izračunano finančno jamstvo v višini 1.220.649,38 EUR, ki ga prilagamo (priloga e-pošte). Na občino 
Razkrižje odpade določen sorazmerni delež finančnega jamstva, ki ga je potrebno dogovoriti tudi 
občinami: Ljutomer, Križevci in Veržej. Na podlagi izračuna moramo v nadaljevanju postopka 
predložiti na ARSO Izjavo občin lastnic odlagališča. 
 
Prosimo vas, da se v najkrajšem možnem času predlaga vašemu občinskemu svetu potrditev Izjave 
občin lastnic, katere vzorec  prilagamo.  
 
Lep pozdrav, 
 
                                                                                   Aljoša Leštan 



 

 

 
 
Priloge: 

- Dopis MOP št. 010-8/2016/7  dne 30.5.2016, 

- E-pošta ARSO – Jasna Gliha, 

- Vzorec Izjava občin lastnic odlagališča  


