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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 in 64/19) in 4. 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 

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

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

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, ki ga po 

pooblastilu direktorja Stanislava Stoparja zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 

1000 Ljubljana naslednji 

 

S K L E P 

 

 

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave - odlagališča nenevarnih odpadkov Špaja 

dolina, ki jo je upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 

1290 Grosuplje prijavil dne 6. 8. 2020, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo 

pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-6/2012-18 z dne 24. 12. 2013, 

ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-69/2014-6 z dne 8. 7. 2015, št. 35406-

58/2015-18 z dne 16. 3. 2016 in št. 35406-129/2017-6 z dne 30. 1. 2018, in zanjo ni 

potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

 

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 6. 8. 2020 od 

upravljavca Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, ki ga 

po pooblastilu direktorja Stanislava Stoparja zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 

13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v 

obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer 

odlagališča nenevarnih odpadkov Špaja dolina (v nadaljevanju: odlagališče). Naslovni organ je 

za obratovanje odlagališča – I. faza izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-6/2012-18 z dne 

24. 12. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-69/2014-6 z dne 8. 7. 2015, št. 

35406-58/2015-18 z dne 16. 3. 2016 in št. 35406-129/2017-6 z dne 30. 1. 2018 (v nadaljevanju: 

okoljevarstveno dovoljenje). 
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Upravljavec je k prijavi priložil: 

- Pooblastilo podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 

Grosuplje podjetju E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana za 

zastopanje v predmetnem postopku, 29. 7. 2020; 

- Okoljevarstveno soglasje št. 35402-70/2017-35, Agencija Republike Slovenije za okolje, 5. 

5. 2020; 

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje – prijava spremembe v obratovanju 

naprave Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o, št. 800520 – tvv, E-net okolje d.o.o., 

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, 6. 8. 2020; 

- Elektronski zapis prijave na prenosnem nosilcu (CD). 

 

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 in 84/18-

ZIURKOE, 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 načrtuje širitev odlagališča, in sicer izgradnjo II. faze odlagališča z namenom 

povečanja zmogljivosti odlagališča. O nameravani spremembi širitve odlagališča je naslovni 

organ odločil s sklepom št. 35409-28/2017-5 z dne 20. 7. 2017. Nadalje je naslovni organ za 

poseg: širitev deponijskega telesa II. faze Odlagališča nenevarnih odpadkov CERO Špaja 

dolina, na zemljiščih v k.o. 2642 Grosuplje s parcelnimi št. 860, 863/1 in 1669/2 ter v k.o. 1781 

Polica s parcelnima št. 1341/1 in 1341/2 dne 5. 5. 2020 izdal okoljevarstveno soglasje št. 

35402-70/2017-35. Izdano okoljevarstveno soglasje obravnava tudi spremembe, ki bodo 

izvedene v sklopu II. faze odlagališča in so predmet tega postopka. 

 

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

- prenehanje izvajanja ročnega izločanja mešanih komunalnih odpadkov, 

- ukinitev in odstranitev čistine naprave za čiščenje izcednih vod z reverzno osmozo, 

- ukinitev ponikovalnega polja za permeat, 

- predčiščenje izcednih vod v zbirnem bazenu za izcedno vodo, 

- ukinitev obratovanja nepretočne greznice za odpadno komunalno vodo, 

- rekonstrukcija plinske postaje za zajem in izrabo odlagališčnega plina. 
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Območje ročnega izločanja mešanih komunalnih odpadkov 

Upravljavcu je bilo dovoljeno, skladno z 2.1.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, 

obdelovati mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališču, in sicer na območju 

ročnega izločanja mešanih komunalnih odpadkov iz točke 1.7.2. izreka tega dovoljenja najdlje 

do 31. decembra 2015. Iz prijave izhaja, da upravljavec od leta 2016 ne izvaja več obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov. Mešani komunalni odpadki se pred odložitvijo na odlagališču 

obdelajo v RCERO Ljubljana. 

 

Ukinitev čistilne naprave z dvostopenjsko reverzno osmozo (RO) 

Ob izvedbi II. faze odlagališča se bo ukinilo delovanje industrijske čistilne naprave z 

dvostopenjsko reverzno osmozo (RO), ki je določena v točki 1.7.8. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja (v nadaljevanju: IČN). Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem se izcedne vode 

zbirajo v zbirnem bazenu in čistijo na IČN. Očiščena voda (permeat) se nato odvaja v 

ponikovalno polje tik ob IČN, koncentrat pa se vrača na aktivni del odlagališča. 

 

Upravljavec namerava pred ukinitvijo IČN urediti predčiščenje izcednih v zbirnem bazenu na 

način, da bo kvaliteta izcedne vode ustrezna za odvajanje v javno kanalizacijo, ki se zaključi s 

komunalno čistilno napravo Grosuplje (v nadaljevanju: KČN Grosuplje). Za odvajanje zbranih 

izcednih vod je predvidena izvedba tlačnega voda. Predviden rok za zaključek tlačnega voda je 

31. 12. 2021. V primeru, da do obratovanja II. faze odlagališča tlačni vod še ne bo izveden, je 

predvideno, da se izcedna voda zajame v zbirnem bazenu ter s pomočjo črpalke prečrpa v 

ustrezna transportna vozila (cisterne) in odvaža na čiščenje KČN Grosuplje. Ponikovalno polje s 

površino 100 m2 za permeat (očiščena odpadna voda) z ukinitvijo IČN ne bo več potrebno (v 

uporabi). S tem ne bo več posrednega odvajanja v podzemne vode. 

 

Ukinitev nepretočne greznice za odpadno komunalno vodo 

Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem se komunalne odpadne vode iz upravne stavbe zbirajo 

v nepretočni greznici iz točke 1.7.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec mora 

izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode omogočiti praznjenje in odvoz vsebine nepretočne greznice na 

ustrezno komunalno čistilno napravo. Skladno s točko 4.2.3.4. izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja mora upravljavec zagotoviti priklop komunalne odpadne vode na javno kanalizacijo. 

V primeru, da javne kanalizacije na območju odlagališča ne bo, mora upravljavec najpozneje do  

31. decembra 2021 zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v lastni mali komunalni čistilni 

napravi. 

 

Iz prijave izhaja, da se nepretočna greznica ohranja v uporabi do izgradnje tlačnega voda, in 

sicer najdlje do 31. 12. 2021. Takoj ob izgradnji tlačnega voda bo izveden priklop na 

kanalizacijsko omrežje. 

 

Rekonstukcija plinske postaje za zajem in izrabo odlagališčnega plina 

V sklopu II. faze odlagališča se predvideva nadgradnja plinske postaje za zajem in sežig 

odlagališčnega plina – bakla iz točke 1.7.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer glede 

na sestavo plina, ki dejansko nastaja. Izvedla se bo zamenjava zgorevalne komore in predelave 

puhala, kar bo omogočilo zadrževanje vročih odpadnih plinov najmanj 0,3 sekunde pri 

temperaturi nad 1.000° C ter sežig manjših količin plina z nižjo energijsko vrednostjo in manjšim 

deležem metana. Z izvedbo rekonstrukcije oziroma predelave plinske postaje bo možno zajeti in 

sežgati večje količine odlagališčnega plina, kar bo zmanjšalo količino razpršenih emisij iz 

odlagališča. 
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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). 

 

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju 

naprave v skladu s točko 8.3. tretjega člena ZVO-1, saj se s prijavljenimi spremembami ne 

spreminja vrsta in delovanje odlagališča in ne gre za razširitev, ki bi lahko imela negativne 

vplive na zdravje ljudi in okolje. Prav tako se s prijavljenimi spremembami proizvodna 

zmogljivost odlagališča ne spreminja.  

 

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.I.3.2  

Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za odlagališča odpadkov 22, 

ko gre za nenevarne odpadke in skupna zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali dnevna 

zmogljivost odlaganja najmanj 10 t (22 Postopek D1 po predpisih, ki urejajo odpadke). 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki E.I.3.3.  

Priloge 1 nadalje določa, da je izvedba predhodnega postopka obvezna, kadar gre za 

odlagališča odpadkov 22, ko gre za druge nenevarne odpadke, razen inertnih,  in skupna 

zmogljivost znaša manj kot 25.000 t in dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t (22 Postopek 

D1 po predpisih, ki urejajo odpadke). 

 

Naslovni organ ugotavlja, kot je to že predhodno navedeno na str. 2 obrazložitve tega sklepa, 

da so bile prijavljene spremembe že predmet presoje vplivov na okolje, ki se je zaključila z 

izdajo okoljevarstvenega soglasja št. 35402-70/2017-35 z dne 5. 5. 2020, in sicer za poseg: 

širitev deponijskega telesa II. faze Odlagališča nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina, na 

zemljiščih v k.o. 2642 Grosuplje s parcelnimi št. 860, 863/1 in 1669/2 ter v k.o. 1781 Polica s 

parcelnima št. 1341/1 in 1341/2. 

 

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

ugotavlja, da za nameravano spremembo ni treba izvesti nove presoje vplivov na okolje in 

pridobiti novega okoljevarstvenega soglasja. 

 

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe 

spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo 

odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. 

 

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 

77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora 

vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja 

naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti 
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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 in 

82/13) je bilo potrebno 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 2. 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 z 

drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  

 

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse 

– državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-

35409020. 

 

Pripravila: 

 

Branka Mladenović 

višja svetovalka II 

 

 

 

 

                                                                    mag. Miha Skubic 

                                                                                      direktor Urada za varstvo okolja in narave 

 

 

 

Vročiti: 

- E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana – 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 Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje - po elektronski pošti 

(info@grosuplje.si) 

- Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica -  po elektronski pošti 

(obc.ivancna.gorica@siol.net) 
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