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• ARSO je izdal 8 okoljevarstvenih dovoljenj za 
odlaganje komunalnih odpadkov:

– Odlagališče BARJE (IV. in V. odlagalno polje): 

– Odlagališče LESKOVEC

– Odlagališče KOVOR

– Odlagališče MALA MEŽAKLA

– Odlagališče PRAGERSKO

– Odlagališče PUCONCI - novo

– Odlagališče RCERO Celje

– Odlagališče UNIČNO – novo

Število izdanih OVD



Kapacitete izdanih OVD-jev

Odlagališče
Celotna kapaciteta 
na dan 1.1.2012 (t) Letna količina (t)

Barje 823.000 218.926

Kovor 129.163 32.290

Leskovec 938.062 72.158

Mala Mežakla 337.980 32.090

Pragersko 137.000 8.460

Puconci 155.990 30.250

RCERO Celje 1.672.637 150.000

UNIČNO 184.515 15.730

SKUPAJ: 4.378.347 559.904



• Okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje obstoječih 
odlagališč, ki bodo odlagala najdlje do 31.12.2015 in so vloge 
vložile pred 15.7.2009:
– Odlagališče Dolga Poljana: iščejo ustrezno rešitev v zvezi s finančnim 

jamstvom;

– Odlagališče Izola: težave v zvezi s finančnim jamstvom;

– Odlagališče Sežana:  so v postopku reševanja, nakazuje se težava z 
vplivom odlagališča na kakovost podzemnih voda, ravnanje z 
odpadnimi vodami, ki nastajajo na odlagališču

– Odlagališče Tuncovec: po podatkih ARSO so kapacitete zapolnjene, 
ni ustreznega finančnega jamstva,

– Odlagališče Volče: težave s čezmernostjo izcednih voda, vpliv 
odlagališča na kakovost podzemnih voda

V postopku izdaje še (1/2)



• Okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje 
odlagališč, ki so IPPC:

– odlagališče Dobrava: obratovanje samo do 31.12.2015: 
vpliv na kakovost podzemnih voda, ni še v celoti 
preverjeno ravnanje z odpadnimi vodami

– Odlagališče Globoko: obstoječe + širitev odlagališča 

– Odlagališče Stara Gora: obstoječe + širitev odlagališča

– Odlagališče Špaja Dolina: obstoječe odlagališče, vpliv na 
kakovost podzemnih voda

– Odlagališče Ostri vrh: vpliv na kakovost podzemnih voda, 
čezmernost izcednih vod

V postopku izdaje še (2/2)



• ARSO je izdal sledeče negativne odločbe za odlagališča 
komunalnih odpadkov (v letih 2011 in 2012):

– na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni 
list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) (10): odlagališče CERO 
Slovenske Konjice, Odlagališče Dobrava, odlagališče Gortina –
Muta, Odlagališče Jelšane, Odlagališče Kovor, Odlagališče Ostri 
vrh, Odlagališče Stara gora, Odlagališče Strensko, Odlagališče 
Špaja dolina, Odlagališče Globoko,

– Na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
(Uradni list RS št. 61/11) (9): odlagališče Dolga vas, odlagališče 
Jelšane (sklep), odlagališče Lokovica, odlagališče Mislinjska 
Dobrava, odlagališče Mozelj, odlagališče Ostri vrh (sklep), 
odlagališče Strensko (sklep),  odlagališče Gajke, odlagališče 
Zmes (novo)

Izdane negativne odločbe 



• na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
(Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09):
– ni bila zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov skladno s 

prilogo 1, 

– ni bilo dovolj odlagalnega prostora,

– ni bilo zagotovljenega ustreznega finančnega jamstva

• na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
(Uradni list RS št. 61/11):
– ni ustreznega finančnega jamstva

– odlagališče ni obstoječe, ampak se je izvedla širitev odlagališča 

– odlagališče ima čezmerne vplive na okolje (največkrat so se izkazale 
težave z čezmernostjo izcednih voda)

– odlagališče ne izpolnjuje pogojev iz 25. in 26. člena

Najpogostejši razlogi za zavrnitev



1. Ustrezna umeščenost odlagališča v prostor – pri širitvah se 
izkazujejo težave z izpolnjevanjem 25. in 26. člena;

2. Vpliv obstoječega odlagališča na okolje: vpliv obstoječega 
odlagališča na kakovost podzemnih voda, ustrezno ravnanje z 
različnimi vrstami odpadnih vod na območju odlagališča, 
čezmerna obremenjenost izcednih voda

3. Neustrezna opremljenost odlagališč: dovolj velike površine za 
začasno skladiščenje zavrnjenih pošiljk odpadkov, dovolj velike 
površine za izvajanje postopkov preverjanja na vhodu in prostora 
za parkiranje in obračanje tovornih vozi, zagotovljeno pranje 
koles, zagotovljeno tesnjenje temeljnih tal, zagotovljeno ustrezno 
ravnanje z odlagališčnim plinom;

4. Finančno jamstvo

5. Slabo pripravljene vloge: slabi načrti ravnanja z odpadki, jasno 
definiranje vseh dejavnosti, ki se izvajajo na območju odalgališč.

Težave pri izdaji OVD-jev


