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NADZOR ODLAGALIŠČ ODPADKOV

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVOMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVOMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVOMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO    IN OKOLJEIN OKOLJEIN OKOLJEIN OKOLJE    

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 



Usmerjenost inšpekcijskega nadzora v letu 
2012

• Obratovanje odlagališč

• Čezmerno obremenjevanje okolja (izcedne in 
podzemne vode)

• Postopki zapiranja odlagališč odpadkov

• Ločeno zbiranje biološko razgradljivih 
odpadkov

• Ustrezno število zbirnih centrov



Ukrepanje 

• Odločba o prenehanju odlaganja odpadkov 
(20), katerih upravljavci niso pridobili OVD za 
obratovanje: Sežana, Dobrova, Kovor, 
Globoko, Strensko, CERO Gajke, Jelšane, 
Ostri vrh, Špaja dolina, Vrhe, Mislinjska 
Dobrava, Lokovica, Volče, Dolga Poljana, 
Izola, Dolga vas, Tuncovec, Mozelj, Steklarna 
Rogaška, Stara vas. 



Stanje

• štirje upravljavci to odredbo spoštujejo 
(Dobrava, Globoko, Kovor, Strensko) in so že 
prenehali odlagati odpadke, 

• trije upravljavci odlagališč odpadkov te odredbe 
ne spoštujejo (Ostri vrh, Špaja dolina, Vrhe), 

• pri preostalih upravljavcih pa še ni potekel rok iz 
odločbe ali pa potekajo kontrolni inšpekcijski 
pregledi z ugotovitvenim postopkom o tem, ali 
so se odpadki po izdani odločbi prenehali 
odlagati.



Ostale ugotovljene nepravilnosti

• odsotnost obdelave odpadkov pred odlaganjem

• čezmerno obremenjevanje okolja z izcednimi 

vodami in onesnaženosti podtalnice 

• zaprtje odlagališč ne poteka v skladu s termini, 

določenimi v načrtih izvedenih del 

• veliko občin ne razpolaga z zbirnimi centri 

odpadkov

• veliko občin še nima uvedenega ločenega zbiranja 

biološko razgradljivih odpadkov



INŠPEKCIJSKI POSTOPEK PREKRŠKOVNI POSTOPEK

Odlo čba prepoved odlaganja odpadkov 
na odlagališ ču 

izdaja pla čilnega naloga ali odlo čbe o 
prekršku, ker odlagališ če obratuje brez OVD 
(28. točka prvega odstavka 59. člena Uredbe o 
odlaganju odpadkov na odlagališ čih – globa 
10.000 do 40.000 €)
+ globa za odgovorno osebo 1.200 do 4.100 €

sklep o dovolitvi izvršbe izdaja pla čilnega naloga ali odlo čbe o 
prekršku, ker upravljavec ni spoštoval 
izrečenih inšpekcijskih ukrepov (6. to čka 
prvega odstavka 162.b  člena ZVO – globa 
10.000 do 20.000 €
+ globa za odgovorno osebo 1.000 do 1.500 €
+ predlog za odvzem nezakonito 
pridobljenega premo ženja (ZIN)

sklep z denarno izvršbo in nova 
zagrozitev z denarno prisilitvijo (10.000 
do 100.000 €) 



• Nadaljevanje inšpekcijskih postopkov glede 
obratovanja odlagališč odpadkov

• Sledenje snovnemu toku KO

• Obdelava odpadkov

• Čezmerno obremenjevanje okolja (izvajanje 
ukrepov za zmanjšanje vplivov na podzemno vodo)

• Izvajanje zapiralnih del in postopkov zapiranja 
odlagališč

• Skladnost obratovanja odlagališč z izdanimi OVD

• Doseganje okoljskih ciljev

Usmerjenost inšpekcijskega nadzora v 
letu 2013


