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O B Č I N S K I   S V E T    L A Š K O  

 

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:  Izjava za finančno jamstvo za odlagališče nenevarnih odpadkov Strensko 

 
Gradivo pripravil: Javno podjetje Komunala Laško, d.o.o. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
 Tomaž Novak, direktor 
 
Gradivo je obravnaval:  

 Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 15. februarja 2017 
 Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 21. februarja 2017 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
 42. in 76a. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) 
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 
 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Laško daje soglasje k podpisu izjave za finančno jamstvo za 

odlagališče nenevarnih odpadkov Strensko 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Upravljavec odlagališča za nenevarne odpadke, ki je v lasti občine ali več občin in je javna 

infrastruktura, lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče oziroma za 

odlagališče v zapiranju, če vlogi zanj priloži tudi finančno jamstvo. 

 

V skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov se šteje, da 

je zagotovil finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, če njegova vloga za izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče oziroma za odlagališče v zapiranju 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. Izjavo občin ali občin lastnic odlagališča sprejeme občinski svet in se predloži za 

časovno obdobje, v katerem mora upravljavec zagotavljati ukrepe v času zapiranja odlagališča 

ali po njegovem zaprtju. 

 

Tisti upravljavci, ki so vložili vlogo v skladu s 76. členom uredbe, pa o tej vlogi še ni bilo 

odločeno, niso dolžni vložiti nove vloge, temveč so dolžni – če niso predložili drugega 

finančnega jamstva – dodatno predložiti Izjavo v skladu z novim 76. a členom uredbe. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2274
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
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Vsled navedenega moramo kot upravljavec v postopku zapiranja deponije nenevarnih 

odpadkov Strensko, na kateri smo prenehali z odlaganjem odpadkov že septembra 2012, 

skladno z določili 76.a člena spremenjene Uredbe o odlagališčih odpadkov, dopolniti vlogo za 

izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Komunala Laško je prvo vlogo za zaprtje deponije vložila že leta 2012. Zaradi bistvenih 

sprememb zakonodaje smo novo vlogo vložili ponovno v letu 2015. Vlogo smo do sedaj že 

večkrat spreminjali in dopolnjevali, predvsem glede sestavin kot so: ocena tveganja, način 

prekritja in rekultivacije prekrivnega sloja, izvajanje monitoringov ter finančno jamstvo, ki smo 

ga po sprejetju na nadzornem svetu podjetja enkratno že posredovali v obliki rebalansa 

gospodarskega načrta 2015 z oblikovanjem ustrezne finančne rezervacije za leto 2015. 

 

V skladu z navedenimi spremembami uredbe je potrebno izjavo pripraviti za vsako leto posebej 

ali pa se predloži izjava Občinskega sveta Laško, s katero občina Laško kot lastnica soglaša 

z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z 

zakonom za celotno obdobje zapiranja (odlagališče je že zaprto) in v času po zaprtju (30 let). 

 

Pristojno ministrstvo po uredbi z okoljevarstvenim dovoljenjem določi višino finančnega 

jamstva za celotno obdobje zapiranja in v času po zaprtju deponije. Upravljalec se zavezuje, 

da bo zaprl deponijo skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem ter še po zaprtju deponije 

izvajal monitoringe vseh vplivov na okolje, kar bo strošek tekočega poslovnega leta (30 let). 

 

Informativni izračun višine finančnega jamstva za odlagališče Strensko je bil izveden na 

podlagi meril, določenih v Prilogi 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 

54/15 in 36/2016) in na podlagi podatkov iz vloge in dopolnitve vloge Komunale Laško. 

Iz prejetega obvestila pristojnega ministrstva izhaja, da je potrebno za odlagališče Strensko 

zagotoviti finančno jamstvo v višini 960.694 €. Natančna višina finančnega jamstva pa bo 

dokončno določena šele ob izdaji okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Merila in parametri za izračun finančnega jamstva: 

- površina prekrivnega sloja: 12.031 m2  
- stroški odvajanja in obdelave izcednih voda v času izvajanja ukrepov varstva okolja po 

zaprtju odlagališča (čistilna naprava se nahaja izven območja odlagališča) 
- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcednih voda za celotno obdobje 

izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča 
- obratovalni monitoring odvajanja izcednih voda 
- obratovalni monitoring emisij snovi v zrak 
- obratovalni monitoring onesnaževanja podzemnih voda 
- drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča 
- vzdrževanje rekultivacijske plasti in 
- drugi stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča. 
 

 

         Tomaž Novak 

              direktor   
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Predlog  

 

 

I Z J A V A 

 

 

 

Občina Laško lastnica odlagališča nenevarnih odpadkov Strensko, je seznanjena z višino 

finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom 

za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času po zaprtju odlagališča Strensko v skladu z 

Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS 10/144, 54/15 in  36/16). 

 

 

Izjavi je izdal soglasje Občinski svet Laško na __ seji dne 1. 3. 2017. 

 

 

 

Župan Občine Laško 

                           Franc Zdolšek  

 

 


