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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o 

organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 

10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21 in 117/21) in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24//06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 

175/20-ZIUOPDVE) ter 1. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 

RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 

84/18-ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v 

obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu JEKO, 

javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga po pooblastilu 

direktorja Uroša Bučarja zastopa Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, 

naslednji 

 

 

S K L E P  

 

 

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja 

večjega obsega, in sicer odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla, ki jo je 

upravljavec JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, 

prijavil dne 2. 9. 2021, je večja sprememba ter je zanjo treba izvesti presojo vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-

5/2009-18 z dne 29. 11. 2011, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-1/2014-2 z dne 

9. 1. 2013,  št. 35406-76/2015-13 z dne 1. 3. 2017 in št. 35406-99/2017-2 z dne 26. 10. 2017. 

 

2. V tem postopku stroški niso nastali. 

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

 

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 2. 9. 2021 od 

upravljavca JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga 

po pooblastilu direktorja Uroša Bučarja zastopa Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 

4248 Lesce (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju 

naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer odlagališča za 

nenevarne odpadke Mala Mežakla (v nadaljevanju: odlagališče). Naslovni organ je za 

obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2009-18 z dne 29. 

11. 2011, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-1/2014-2 z dne 9. 1. 2013,  št. 35406-

76/2015-13 z dne 1. 3. 2017 in št. 35406-99/2017-2 z dne 26. 10. 2017 (v nadaljevanju: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2540


 

 

okoljevarstveno dovoljenje). 

 

Upravljavec je k prijavi priložil: 

- Pooblastilo podjetja JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 

Jesenice podjetju Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce za zastopanje v 

predmetnem postopku, 18. 8. 2021; 

- Opis spremembe naprave.  

 

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-

UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE 

in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v 

obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in 

lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje 

s potrdilom o oddani pošiljki.  

 

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi 

določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, 

da: 

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje 

ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, 

2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno 

dovoljenje, 

3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, 

4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe 

spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali 

5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Upravljavec je v prijavi navedel, da se sprememba v obratovanju odlagališča nanaša na 

povečanje zmogljivosti odlagališča za 356.000 m3 oziroma 480.600 ton odpadkov z ureditvijo 

novega odlagalnega polja III, ki se uredi v prostoru med zaprtim odlagalnim poljem in aktivnim 

odlagalnim poljem tako, da se na južni in severni strani zgradijo dodatni nasipi, tla odlagalnega 

polja III. pa se zatesni. Zmogljivost odlagališča se s tem poveča iz 968.056 m3 oz. 1.030.012 ton 

na 1.324.056 m3 oz. 1.510.612 ton. 

 

V sklopu izgradnje novega odlagalnega polja III se načrtujejo naslednji posegi oziroma ureditve: 

- izgradnja nasipov na severni in južni strani neizkoriščenega prostora med aktivnim 

odlagalnim poljem in zaprtim odlagalnim poljem A, 

- izvedba tesnjenja dna odlagalnega polja III, ki obsega tesnjenje dna prostora med aktivnim 

odlagalnim poljem in zaprtim odlagalnim poljem A, prilagoditev tesnjenja odlagališčnega dna 

polja III. na zaprtem odlagalnem polju A in izgradnja ločilnega sloja med aktivnim odlagalnim 

poljem in novim odlagalnim poljem III ter izvedba prekrivnega tesnjena aktivnega odlagalnega 

poja na površinah, ki niso vključene v odlagalno polje III; 

- izgradnja sistema odvajanja izcednih in padavinskih voda z odlagalnega polja III z navezavo 

na obstoječo infrastrukturo odvajanja odpadnih voda na odlagališču, 

- izgradnja sistema za odplinjanje odlagalnega polja III z navezavo na obstoječe vode 



 

 

odplinjanja, 

- nadgradnja obstoječega sistema odplinjanja na aktivnem odlagalnem polju, 

- izgradnja prekrivnega tesnjenja odlagalnega polja III po koncu odlaganja, 

- izgradnja servisnega platoja vzhodno od vstopnega platoja s povozno tehtnico ob dovozni 

cesti do platoja, 

- sprememba lokacije (prestavitev) zadrževalnika prvega vala padavinskih voda, 

- hidravlična preveritev ustreznosti volumna bazena za padavinske vode, lovilnika olj, volumna 

bazena za izcedne vode glede na povečanje zmogljivosti odlaganja odpadkov ter eventualno 

povečanje volumna, 

- preveritev ustreznosti zmogljivosti plinske bakle glede na povečanje zmogljivosti odlaganja 

odpadkov ter eventualna dograditev/zamenjava bakle za sežig odlagališčnih plinov. 

 

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko 

povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali 

njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba 

v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave 

poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. 

Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, 

ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v 

nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega). 

 

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da gre pri načrtovani širitvi odlagališča z ureditvijo 

novega odlagalnega polja III za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu z 8.3. točko 3. 

člena ZVO-1, saj se zmogljivost odlagališča poveča iz 968.056 m3 oz. 1.030.012 ton na 1.324.056 

m3 oz. 1.510.612 ton, pri čemer je prag 25.000 ton za odlagališče odpadkov, ki je določen v točki 

5.4 Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega, presežen. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 1. izreka tega 

sklepa. 

 

Upravljavec je v sklopu iste prijave poleg povečanja zmogljivosti odlagališča prijavil tudi naslednje 

spremembe: 

- izločitev platoja za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov iz okoljevarstvenega 

dovoljenja, ker ne obratuje več na odlagališču, 

- sprememba volumna zabojnika za kovine iz 9 m3 v 3 x 5 m3 ter zagotovitev enega od teh 

zabojnikov za zbiranje odpadnega papirja in kartona, 

- sprememba volumna zabojnika za OEEO iz 9 m3 v 1 m3, 

- sprememba lokacije in velikosti sprejemnega platoja za zbiranja kosovnih odpadkov, platoja 

za skladiščenje lesa in prostora za začasno skladiščenje zavrnjenih odpadkov in odpadkov v 

fazi kontrolnega vzorčenja, 

- izločitev platoja za skladiščenje odpadnih gum, ker se zbiranje in začasno skladiščenje 

odpadnih gum izvaja v Zbirnem centru na območju naselja Jesenic, 

- sprememba G-K koordinat kompostarne in njene površine (uskladitev z dejanskim stanjem), 

- vključitev upravne stavbe v obseg okoljevarstvenega dovoljenja (pridobljeno gradbeno 

dovoljenje 351-230/2010-17 z dne 27. 1. 2011 in uporabno dovoljenje 351-106/2013-10 z dne 

10. 7. 2013), 

- vključitev zadrževalnika prvega vala padavinskih vod volumna 10 m3 v obseg 

okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Navedene spremembe pa se ne nanašajo na napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja 



 

 

večjega obsega – odlagališče, zato za te prijavljene spremembe ne velja določba iz 8.3 točke 3. 

člena ZVO-1 in prijava spremembe ni potrebna. 

 

Naslovni organ ugotavlja, da je bilo odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla že predmet 

presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki je bilo izdano v okviru izdaje 

okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča št. 35402-99/2004, 35467-51/2003, 

35441-96/2004 z dne 19. 11. 2004. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na 

okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se 

zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki E Okoljska 

infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.3 Odlagališča22 odpadkov, E.I.3.2 Priloge 1 

določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za nenevarne odpadke in skupna 

zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja najmanj 10 ton. 

Ob tem je v opombi 22 navedeno: Postopek D1 po predpisih, ki urejajo odpadke. 

 

Drugi odstavek 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 

okolje pa določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna tudi za spremembo posega v okolje ne 

glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno 

soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za 

spremembo posega v okolje iz: 

-       prejšnjega odstavka, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu ali večkratnik višine 

pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe; 

-       3. člena te uredbe, s katero bo dosežena ali presežena višina pragu ali večkratnik višine 

pragu, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v 

stolpcu z naslovom PVO v prilogi 1 te uredbe. 

 

Naslovni organ ugotavlja, da se sprememba v obratovanju odlagališča nanaša na povečanje 

zmogljivosti odlagališča za 356.000 m3 oziroma 480.600 ton odpadkov z ureditvijo novega 

odlagalnega polja III, ki se uredi v prostoru med zaprtim odlagalnim poljem in aktivnim odlagalnim 

poljem tako, da se na južni in severni strani zgradijo dodatni nasipi, tla odlagalnega polja III. pa 

se zatesni. Zmogljivost odlagališča se s tem poveča iz 968.056 m3 oz. 1.030.012 ton na 1.324.056 

m3 oz. 1.510.612 ton, kar presega prag 25.000 t, zato je za nameravano spremembo potrebno 

izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s točko E.I.3 Priloge 

1 v povezavi z drugo alineo drugega odstavka 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je 

treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 

ugotavlja, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti 

okoljevarstveno soglasje. 

 

Naslovni organ je ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti okoljevarstveno 

dovoljenje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot to izhaja 

iz 1. točke izreka tega sklepa. 

 

Skladno z devetim odstavkom 74. člena ZVO-1 ministrstvo zavrže vlogo za izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja, če upravljavec za napravo, za katero zahteva okoljevarstveno 



 

 

dovoljenje, nima pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, kadar je to zahtevano. Navedeno 

pomeni, da mora upravljavec pred vložitvijo vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 

pridobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje.  

 

Skladno z določilom 57. člena ZVO-1 mora upravljavec vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja 

priložiti projekt in poročilo o vplivih na okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v 

skladu z določili Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove 

priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17).  

 

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-

1, podrobnejša vsebina vloge pa je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti 

in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko 

sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati. 

 

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom 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) je bilo treba v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. 

Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka 

tega sklepa.  

 

Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 

Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na 

zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo 

se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi 

veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  

 

 

                mag. Katja Buda 

namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje 

 

 

 

Vročiti: 

- pooblaščencu upravljavca, Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (za: 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice)  – 

osebno. 

 

Poslati: 

- enotni državni portal e-uprava 

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si) 

- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice – po elektronski pošti 

(obcina.jesenice@jesenice.si) 
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