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Zadeva: Poziv za izjavo vseh dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odločitev v upravni 

zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju 

njegovega zaprtja 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 

opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ),  je dne 29. 6. 2016 

prejela vašo vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče Ljutomer. 

 
Ker vloga ni bila popolna vas je naslovni organ s pozivom na dopolnitev št. 35467-15/2016-2 z 

dne 10. 10. 2016 ter s pozivom v zvezi z monitoringom podzemne vode št. 35467-8/2016-4 z 

dne 29. 7. 2016 pozival, da vlogo dopolnite z manjkajočimi sestavinami.  

 

Vlogo ste dopolnili z dne 15. 7. 2016 in 31. 8. 2016. 

 

1. Naslovni organ na podlagi pregleda poročila o monitoringu emisij snovi v zrak za leto 

2015, s katerim naslovni organ razpolaga v svojih evidencah, ugotavlja, da bi bilo smiselno 

plin na treh plinjakih kuriti, zato vas poziva, da predložite predlog v katerem bo podan 

način čiščenja (kot ukrep za preprečevanje škodljivih vplivov po zaprtju odlagališča) 

skladno z drugim odstavkom 36. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (npr. biofilter ipd). 

 

2. V vlogi ste območje odlagališča Ljutomer opredelili s parcelnimi številkami in katastrsko 

občino. K vlogi ste predložili tudi ''Poligon območja zaprtega odlagališča 1 :1.000 s 

koordinatami, št. 121-15 z dne 5. 2. 2015, MERA Ljutomer d.o.o'' in koordinate poligona. 

 

Na podlagi navedenih koordinat poligona zaprtega odlagališča v vlogi, naslovni organ 

ugotavlja, da se odlagališče nahaja na zemljišču v k.o. 259 Ljutomer parc. št. 2627/6 del, 

2624/1 del, 2716/2 del in 2627/8 del.  V vlogi ste navedli enake parcelne št. ter še št. 2688, 

2622/1, 2627/9 k.o. Ljutomer. Naslovni organ vas poziva, da pojasnite ali se odpadki 

nahajajo tudi na zemljišču v k.o. 259 Ljutomer parc. št. 2688, 2622/1, 2627/9. V dopolnitvi 

vloge uskladite poligon odlagališča (odloženih odpadkov) opredeljenega v državnem 

koordinatnem sistemu s parcelnimi številkami. 
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3. Iz vloge izhaja, da se izcedne vode zbirajo v zbiralniku, ki se nato odvažajo na komunalno 

čistilno napravo Ljutomer.  

Naslovni organ vas poziva, da zbiralnik izcednih vod opredelite s koordinatami centroda, 

parcelnimi št. in k.o. ter navedete prostornino tega zbiralnika. 

 

4. Z dopisom št. 35467-8/2016-4 z dne 29. 7. 2016 vas je naslovni organ pozival, da se 

opredelite do ugotovitev naslovnega organa glede vsebine Programa obratovalnega 

monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Ljutomer, št. 110-

09/1970-10 z dne 27. 9. 2010 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Programa ukrepov 

v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, odlagališče 

Ljutomer, št. 110-09/1970-10 z dne 30. 5. 2011, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. 

 

Vlogo ste dopolnili s dopisom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. DZ 

211a-09/1970-16/1 z dne 11. 8. 2016, v katerem je predlagano, da se izdela novelacija 

programa monitoringa in programa ukrepov ter s tem pripravo novih dokumentov. Nadalje 

je navedeno, da je bilo vzorčenje v letošnjem letu že dvakrat izvedeno, zato je predlagano, 

da takoj spomladi prihodnje leto upravljavec poskrbi čiščenje vrtin in nato se naredijo 

referenčne meritve očiščenih vrtin v sklopu rednega monitoringa ter pregled rezultatov 

vseh podzemnih in odpadnih vod za vsa leta nazaj, ter se na osnovi vsega tega pripravi 

novelacija programov. Nadalje pooblaščeni izvajalec pojasnjuje, da je vse to možno 

narediti še letos, vendar bi to pomenilo podvajanje stroškov, saj so vzorčenje in analitika 

za letošnji obratovalni monitoring že končani, izdelati je potrebno le še ustrezna poročila. 

Naslovni organ pojasnjuje, da ima v obravnavi vlogo upravljavca za izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče Ljutomer v obdobju njegovega zaprtja, katero 

je prejel dne 29. 6. 2016. Na podlagi 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 

39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) mora naslovni organ o izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 82. člena tega zakona odločiti v treh mesecih 

od dneva prejema popolne vloge.  

Z upoštevanjem prvega odstavka 84. člena istega zakona in določil iz četrtega odstavka 

53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je naslovni organ mnenja, da podvajanje 

stroškov ni opravičen razlog za prelaganje dopolnitve vloge z novelacijo programa 

monitoringa in programa ukrepov do spomladi 2017, zato vas naslovni organ poziva (z 

upoštevanjem navedb v zgoraj omenjenem dopisu, da je to možno narediti še letos), da 

vlogi predložite novelacijo programa monitoringa in programa ukrepov, z upoštevanjem 

ugotovitev in predlogov naslovnega organa iz poziva št. 35467-8/2016-4 z dne 29. 7. 2016. 

Naslovni organ mora na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o 

odlagališčih odpadkov v okoljevarstvenem dovoljenju za odlagališče v obdobju zaprtega 

odlagališča med drugim določiti tudi obseg parametrov za izvajanje meritev podzemne 

vode. 

 

5. Iz Programa izvajanja monitoringa emisij snovi v zrak iz zaprtega odlagališča v Ljutomeru, 

IKEMA d.o.o. z dne 31. 5. 2016, izhaja, da se meritve emisij snovi v zrak izvajajo na 

sedmih jaških. V dopolnitvi vloge navedite koordinate teh jaškov/plinjakov. 

 

6. V vlogi in njeni dopolnitvi z dne 18. 7. 2016 ste na podlagi osme alineje drugega odstavka 

53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov navedli, da bo oblika finančnega jamstva Izjava 

pristojnih organov občin solastnic odlagališča, ki je javna infrastruktura v lasti več občin, v 

skladu s 76a. členom iste uredbe, ter navedli višino finančnega jamstva za zaprto 
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odlagališče Ljutomer 1.237.222,06 €.  

 

Naslovni organ vas seznanja, da pri izračunu finančnega jamstva, ki ga v nadaljevanju tudi 

podaja, ni upošteval stroškov odplinjanja – vzdrževanja sistema odplinjanja skladno s točko 

4.2 Priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov saj iz dopisa z dne 23. 9. 2016 

pooblaščenega izvajalca IKEMA d.o.o. izhaja, da na zaprtem odlagališču Ljutomer ni 

ekonomsko in tehnično smiselno graditi sisteme za zajemanje in sežiganje plina saj je na 

lokaciji relativno majhna produkcija plina, ki pa se z leti še zmanjšuje ter, da je učinkovitost 

zajemanja plina v zaprtih odlagališčih 20-50%, tako da bi v idealnih primerih lahko zajeli 25 

t metana letno, kar pa je tako majhna količina, ki je ni mogoče sežigati na bakli ali uporabiti 

v motorju. 

 

Naslovni organ v nadaljevanju podaja izračun višine finančnega jamstva in višino le tega z 

upoštevanjem podatkov iz vloge, Uredbe o odlagališčih odpadkov in njene priloge 7. Pri 

izračunu je naslovni organ upošteval površino prekrivnega sloja odlagališča Ljutomer 

16.836 m2 kot je navedeno v vlogi.  

 

1. Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode: 

– izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je izven 

območja odlagališča: 80 €/m2.  

2. Stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje 

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

 

3. Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 850 €/leto. 

4. Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak za 7 merilnih mest: 2.100 €/leto. 

6. Obratovalni monitoring stanja podzemne vode za 5 merilnih mest: 7.250 €/leto 

 

5. 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 €. 

 

Stroški ukrepov varstva okolja po zaprtju znašajo 1.923.718,2 €, ki pa se skladno s točko 5 

priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov diskontirajo, ki v danem primeru znese Fukrepi = 

1.220.649,38 €. 

 

Naslovni organ vas poziva, da predložite Izjavo pristojnih organov občin solastnic 

odlagališča, ki je javna infrastruktura (kar mora biti razvidno iz zbirnega katastra 

gospodarske javne infrastrukture GURS) z upoštevanjem navodil Ministrstva za okolje in 

prostor (dopis ministrstva je priloga tega dopisa). 

 

 

Naslovni organ vas v skladu 9. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 

št. 24/2006-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), kjer je 

določeno, da je treba dati stranki možnost, da se pred izdajo odločbe, izjavi o vseh dejstvih in 

okoliščinah, ki so pomembne za odločbo (načelo zaslišanja stranke) ter glede na vse zgoraj 

navedeno poziva, da se v roku 30 dni od prejema tega poziva opredelite do zgornjih navedb 

in vlogi predložite: 

- predlog glede zmanjšanja odlagališčnega plina kot izhaja iz točke 1 tega dopisa,  

- novelacijo programa monitoringa in programa ukrepov kot izhaja iz točke 4 tega dopisa,  

- finančno jamstvo v obliki izjave kot izhaja iz točke 6 tega dopisa in 



 

4 

 

- podatke o zbiralniku in koordinate plinjakov kot izhaja iz točke 3 in 5 tega dopisa. 

 

V kolikor naslovni organ do navedenega datuma ne bo prejel vašega odgovora, bo nadaljeval s 

postopkom in odločil na podlagi razpoložljive dokumentacije (140. člen ZUP) ter smatral, da 

kljub pozivu niste izkoristili možnosti aktivnega sodelovanja v upravnem postopku. 

 

Pisni odgovor posredujte na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 

Ljubljana. Pri odgovoru se sklicujte na našo številko upravne zadeve št. 35467-8/2016. 

 

 

Ob morebitnih vprašanjih vas prosimo, da se obrnete na kontaktno osebo – Jasna Gliha, tel: 01 

478 4507. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

         Pripravila: 

 

 

Jasna Gliha 

svetovalka II 

  

 

 

  

Priloga:  

– Dopis Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z UREDBO o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o odlagališčih odpadkov, št. 010-8/2016/7 z dne 30. 5. 2016 

 

 

 

 

Vročiti: 

- KSP Ljutomer, d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer - osebno 

 

 


