OSNUTEK

Obrazložitev
I. UVOD
Vlada Republike Slovenije izdaja to uredbo na podlagi petega odstavka 20. člena, šestega
odstavka 70. člena, prvega odstavka 115. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odl. US, 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 in 61/17 – GZ).

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV
1. člen: Popravka izrazov »klasifikacijska številka odpadkov« in »klasifikacijski seznam
odpadkov« sta nujna zaradi uskladitve z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).
2. člen: S to uredbo se črta in vsebinsko spremeni peti odstavek 76. člena Uredbe o
odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14), zaradi česar prekršek po tem odstavku ni več
smiseln.
Dodana je nova 68. točka 71. člena, ki določa prekršek, če upravljavec odlagališča, ki mu
ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju, spremenjenem po uradni dolžnosti naloži predložitev
finančnega jamstva, le tega ne predloži v postavljenem roku, ki ga organ določi upoštevajoč
časovne okvire iz novega petega odstavka 76. člena. Uredba določa rok 10 let po
pravnomočnosti odločbe o zaprtju odlagališča, izdane na podlagi tretjega odstavka 56. člena
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09)
ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št.
61/11 in 108/13).
3. člen: Odlagališča odpadkov sodijo med naprave, za katere je moral upravljavec pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje po 68. členu ZVO-1 (dovoljenje za naprave, v katerih se izvaja
dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega) ali po 82. členu ZVO-1
(dovoljenje za t.i. druge naprave). V skladu z določbami Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, med naprave po 68. členu sodijo
odlagališča za nevarne odpadke in odlagališča za nenevarne odpadke, ki sprejmejo več kot 10
ton odpadkov na dan ali s celotno skupno zmogljivostjo več kot 25.000 ton, vsa druga
odlagališča pa pod naprave iz 82. člena ZVO-1.
Spremenjeni peti odstavek 76. člena uredbe ureja naprave, za katere so že bile izdane
pravnomočne odločbe o zaprtju odlagališča. Nanaša se na poseg v pravnomočne odločbe okoljevarstvena dovoljenja za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe, ki so bile izdane na
podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list
RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11.
Tovrsten poseg omogoča in zahteva veljavno določilo 78. člena ZVO-1 oziroma šestega
odstavka 85. člena ZVO-1. Sprememba uredbe upošteva, da je Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja- ZVO-1I (Uradni list št. 30/2016) v tretjem odstavku 42.
člena določil, da se za okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68., 82. in 86. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15)
šteje, da so bila izdana za nedoločen čas, ministrstvo pa mora ob prvi spremembi
okoljevarstvenega dovoljenja oziroma najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona ta
dovoljenja uskladiti s spremenjenim določbami 69., 82. in 86. člena zakona. Hkrati pa je ZVO-1l
v 12. členu določil tudi, da je potrebno po uradni dolžnosti preveriti in spremeniti okoljevarstveno
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dovoljenje na vsakih 10 let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno zaradi
drugih razlogov (zaradi razlogov iz 77. člena ali razlogov iz 1. do 6. točke prvega odstavka 78.
zakona, ki ureja varstvo okolja).
Ker iz ZVO-1I izhaja, da je treba okoljevarstveno dovoljenje preveriti in spremeniti po uradni
dolžnosti vsakih 10 let, je potrebno dosedanji peti odstavek 76. člena te uredbe ustrezno
spremeniti. Upravljavcem odlagališč tako ne bo potrebno posredovati vlog, ampak bo
ministrstvo v postopku po uradni dolžnosti obstoječa okoljevarstvena dovoljenja preverilo in
spremenilo glede na relevantne spremembe predpisov, ki se nanašajo na obratovanje
odlagališča, do katerih je prišlo po pravnomočnosti izdanih odločb.
Nov peti odstavek 76. člena te uredbe zato določa nove vsebine okoljevarstvenega dovoljenja,
ki bodo določene vsem upravljavcem odlagališč, v novem šestem odstavku pa tiste vsebine, ki
bodo določene le upravljavcem, ki teh vsebin v izrekih veljavnih odločb še nimajo.
Ker je v skladu z zahtevami Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne
vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09 in 53/15) potrebno odločiti tudi o potrebnih ukrepih ob
preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, je za primer, ko upravljavec
odlagališča teh v upravnem postopku na zahtevo ministrstva ne bi predložil, dodan nov sedmi
odstavek 76. člena te uredbe, po katerem ima ministrstvo v primeru, ko upravljavec v
določenem roku zahtevanih podatkov ne bi posredoval, možnost odločiti, da te lahko pripravi
druga strokovno usposobljena fizična ali pravna oseba, pri čemer se smiselno uporablja
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, v zvezi z izvedenci. Stroški takšnega
pridobivanja podatkov bremenijo upravljavca odlagališča. Ministrstvo mora upravljavca
odlagališča na to izrecno opozoriti. Na tak način bo ministrstvo pridobilo tudi podatek o površini
prekrivnega sloja (v m2) za namen določitve višine finančnega jamstva iz tretje alineje petega
odstavka 76. člena te uredbe, če tega na zahtevo ministrstva upravljavec odlagališča ne bo
posredoval.
Upoštevajoč, da so nekateri subjekti že vložili vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
po do sedaj veljavnem petem odstavku 76. člena uredbe, nov osmi odstavek 76. člena te
uredbe določa, da se vloge, vložene na podlagi petega odstavka 76. člena Uredbe o
odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14) štejejo za vloge, s katerimi je upravljavec
posredoval podatke, ki omogočajo preverjanje po uradni dolžnosti.
4. člen: Četrti odstavek 76a. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih
odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16) določa rok za vložitev vloge za okoljevarstveno dovoljenje.
Ta rok - 90 dni od uveljavitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih
odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16) - je že potekel, hkrati pa se je peti odstavek Uredbe o
odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14) upoštevajoč ZVO-1 spremenil na način, da bo
ministrstvo okoljevarstvena dovoljenja preverilo in spremenilo po uradni dolžnosti, zato se četrti
odstavek 76a. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov
(Uradni list RS, št. 36/16) z dnem uveljavitve te uredbe ne uporablja več.
5. člen: Določa začetek veljavnosti te uredbe.
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Na podlagi petega odstavka 20. člena, šestega odstavka 70. člena, prvega odstavka 115. člena
in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov
1. člen
V Uredbi o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) se:
- v 2., 6. in 14. členu ter v prilogi 1 besedilo »klasifikacijska številka« v vseh sklonih
nadomesti z besedilom »številka odpadka« v ustreznih sklonih in
- v 2., 3., 6., 14. in 23. členu besedilo »klasifikacijski seznam odpadkov« v vseh sklonih
nadomesti z besedilom »seznam odpadkov« v ustreznih sklonih.*
*Popravljeno v skladu z nomotehničnimi pravili.
2. člen
67. točka prvega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»67. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom 76. člena te uredbe.«.
Za 67. točko se doda nova 68. točka, ki se glasi:
»68. v roku ne predloži ustreznega finančnega jamstva iz tretje alineje petega odstavka 76.
člena te uredbe.«
3. člen
Peti odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ministrstvo v postopku iz šestega odstavka 85. člena v povezavi z 78. členom
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 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 in 61/17 – GZ); v nadaljnjem besedilu ZVO-1) ali v postopku
iz 78. člena ZVO-1 po uradni dolžnosti preveri odločbo, izdano na podlagi tretjega odstavka 56.
člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in
53/09) ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list
RS, št. 61/11 in 108/13), in upravljavcu odlagališča določi:
- obdobje izpolnjevanja obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča, ki je do izdaje
odločbe iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe,
- ukrepe ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode,
- upravljavcu odlagališča za nevarne odpadke ali odlagališča za nenevarne odpadke
obliko in višino finančnega jamstva iz 42. ali 76a. člena te uredbe ter rok za predložitev jamstva,
ki je 10 let po pravnomočnosti veljavne odločbe.«.
Za petim odstavkom se dodajo nov šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Ministrstvo v postopku iz prejšnjega odstavka ob smiselni uporabi 53. člena te
uredbe in ob upoštevanju dokumentacije, na podlagi katere je bila izdana veljavna odločba,
upravljavcu, ki tega v veljavni odločbi še nima, določi tudi:
- obseg in vsebino obratovalnega monitoringa,
- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča.
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(7) Če upravljavec v določenem roku ne posreduje zahtevanih podatkov za določitev
obveznosti iz druge alineje petega odstavka tega člena ali podatka o površini prekrivnega sloja
(v m2) za namen določitve višine finančnega jamstva iz tretje alineje petega odstavka tega
člena, sme ministrstvo, ker gre za podatke, ki jih za upravljavca pripravi druga strokovno
usposobljena fizična ali pravna oseba, slednji naložiti pripravo teh podatkov, pri čemer se
smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, v zvezi z izvedenci.
Stroški takšnega pridobivanja podatkov bremenijo upravljavca odlagališča. Ministrstvo mora
upravljavca odlagališča na to izrecno opozoriti.
(8) Vloge, vložene na podlagi petega odstavka 76. člena Uredbe o odlagališčih
odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) se štejejo za vloge, s katerimi je upravljavec
posredoval podatke, ki omogočajo preverjanje po uradni dolžnosti iz petega odstavka tega
člena.».
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se četrti odstavek 76a. člena ne uporablja več.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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