
1. Elektrofiltrski pepel (10 01 01, 10 01 02, 10 01 03 po klasifikacijskem seznamu) ima status 
odpadka vse dokler se ga s primernim načinom ne predela/obdela. DA 

   
2. Ali ima Lakonca status odlagališča nenevarnih odpadkov?  NE 
Pojasnilo: 
"Lakonca" je sicer v IED okoljevarstvenem dovoljenju za Termoelektrarno Trbovlje (sedaj HSE 
Energetska družba Trbovlje) vključena kot Skl 11 – skladiščenje. Kot je razvidno iz Priloge 2 tega OVD 
gre pri Skl 11 za skladiščenje na prostem z utrjenimi nepropustnimi tlemi in odvajanjem padavinskih 
vod. V tem OVD je navedeno, da se naprava iz točke 1.1. (kurilna naprava z neposredno tehnično 
povezanimi napravami) nahaja na (med mnogimi drugimi) tudi na zemljišču s parc. št. 1665 v k.o. 
Trbovlje. Da je Skl 11-skladiščenje premoga in skladišče Lakonca sinonim, kaže navedena priloga iz 
obrazložitve IED OVD, kjer je je naveden Načrt 8: Deponija premoga Lakonca. 
 
Dne 29.1.2019 je bilo na ARSO  izdano tudi potrdilo o zbiranju odpadkov s št. 10 01 01, 10 01 02 in 10 
01 03, v katerem je predhodno skladiščenje zbranih odpadkov dovoljeno hkrati v skupni 
količini  3.000.000 kg, in sicer v zbirnem centru z oznako HSE-ED1, ki se nahaja v k.o. Trbovlje na 
zemljiščih s parc. št. 1665/11, 1665/2, 1665/5, 1665/7, 1665/4 in 1665/9., št. stavb 3020, 3019, 4237, 
4238 in 3018. Iz obrazložitve je razvidno, da se bodo odpadki skladiščili izključno znotraj objektov.  

 
3. Ali razpolaga družba HSE EDT z okoljevarstvenim dovoljenjem za odlaganje odpadkov? NE  

 
4. Ali razpolaga družba z okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo/obdelavo odpadkov? NE  

 
ARSO družbi HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o. ni izdal nobenega okoljevarstvenega dovoljenja 
za obdelavo odpadkov.  

Družba HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o. ima status posrednika, trgovca in zbiralca odpadkov. 
V skladu z izdanim potrdilom za zbiranje št. 35469-56/2018-5 z dne 29. 1. 2019 družba HSE - 
Energetska družba Trbovlje d.o.o. lahko zbira nenevarne odpadke s številkami odpadkov 10 01 01, 10 
01 02 in 10 01 03, ki jih lahko tudi hkrati predhodno skladišči v skupni količini do 3.000.000 kg v 
Zbirnem centru HSE-ED 1.  

ARSO je izdal družbi HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o.  okoljevarstveno dovoljenje za IED 
napravo za skladiščenje premoga. Zadnja sprememba OVD je št. 35406-14/2013 z dne 7.11.2014.  

5. Ali ima družba Slovensko tehnično soglasje za predelavo elektrofiltrskega pepela iz TE TOL?  
 
Agencija o tem nima podatkov, saj podjetje nima OVD za predelavo elektrofiltrskega pepela. 

 
6.    V zvezi z izdanim Potrdilom o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ARSO pod 
številko 87 zahtevamo vpogled v Načrt zbiranja odpadkov, ki ga je stranka predložila k  vlogi za 
vpis v evidenco zbiralcev odpadkov. 

 
 Načrt zbiranja odpadkov vam posredujemo v prilogi tega sporočila. 
 

 
S spoštovanjem, 
 
Andrej Vuga 


