
ZADEVA LAKONCA 
 
Dejstva glede odlaganja, predelave/obdelave odpadka, zbiranja ali skladiščenja odpadka 10 01 01 –
(elektrofiltrski pepel iz TE TOL) po zbranih informacijah na površinah Lakonca v lasti HSE EDT so 
naslednja: 
 
Družba HSE EDT d.o.o ne razpolaga z okoljevarstvenim dovoljenjem za odlaganje odpadkov. 
Lakonca nima status odlagališča. 
Družba ne razpolaga z okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo/obdelavo odpadkov. 
Družba nima STS (Slovensko tehnično soglasje) za predelavo elektrofiltrskega pepela iz TE TOL. 
 
Družba HSE EDT ima status posrednika, trgovca in zbiralca odpadkov (odgovor ARSO na naša 
vprašanja) 
Družba ima  veljavno  Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov št. 35469-56/2018-5 za zbiranje 
nenevarnih odpadkov  s klasifikacijskimi številkami 10 01 01, 10 01 02 in 10 01 03 v skupni količini  do 
3000 ton v zbirnem centru HSE ED 1, izključno v  pokritih prostorih na armiranobetonskih tleh. Pepel 
mora biti pakiran v tesno zaprtih »big bag« vrečah. 
Glej: Načrt zbiranja odpadkov! 
Dne 25.7. 2019 je bila s strani IRSOP zavezancu HSE EDT kot zbiralcu odpadkov izdana ureditvena 
odločba s katero mu je bilo prepovedano nadaljnje odlaganje pepela na neutrjeni površini  in 
odstranitev že odloženega pepela. 
 
Družba razpolaga tudi z veljavno Oceno odpadka za elektrofiltrski pepel iz  TE TOL, ki jo je izdelal 
Inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko IKEMA (z dne 6.6.2019) ,ki ima vsa potrebna 
pooblastila za to vrsto dejavnosti. 
 V Oceni je bilo ugotovljeno, da odpadek ni namenjen prekrivanju odlagališča in ni primeren za 
prekrivanje odlagališča. 
 
V HSE EDT so naknadno naročili novo Oceno odpadka za elektrofiltrski pepel iz TE TOL , pri RTCZ in jo  
30.8.2019 predložili na Občino Trbovlje. Kot izhaja iz na novo izdelane Ocene odpadka odpadek 
ustreza zahtevam za odlaganje ali dnevno prekrivanje na odlagališču za nenevarne odpadke. 
 
 

 
V primeru  HSE EDT d.o.o. ni pomembno ali je Ocena odpadka taka ali drugačna –všečna ali nevšečna, 
pomembno je da ima družba, ki želi ravnati z odpadkom 10 01 01 vsa potrebna dovoljenja v skladu z 
okoljsko zakonodajo. 
 



POZOR! 
 

Družba HSE EDT ne razpolaga z okoljevarstvenim dovoljenjem za odlaganje odpadkov. 
 

Elektrofiltrski pepel (10 01 01, 10 01 02 in 10 01 03)  ima status odpadka dokler se ga ne predela! 
 

Družba nima okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo /obdelavo odpadka. 
 

Na podlagi potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov družba HSE EDT ne more odlagati ali 
dnevno prekrivati z elektrofiltrskim pepelom površin, ki nimajo status odlagališča nenevarnih 

odpadkov . 
 

Lakonca nima status odlagališča. 
 

(Uradni seznam odlagališč v Republiki Sloveniji (ARSO) in njihov status na dan 19.6.2019 po prvem 
odstavku 104.člena ZVO. 

 
 
 

 
 
 
Vprašanja v zadevi Lakonca po ZDIJZ: 
 
1.V CI za prihodnost Trbovelj zahtevamo  pisno  pojasnilo zakaj Ocena odpadka za elektrofiltrski 
pepel  IKEMA nenadoma za družbo HSE EDT ni ustrezna in je bilo potrebno naročiti novo pri RTCZ? 
 
2.Ali bo Občina Trbovlje (lokalna skupnost) dovolila družbi HSE EDT odlaganje ali dnevno 
prekrivanje površine Lakonca  z elektrofiltrskim pepelom iz TE TOL le na osnovi Potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov in brez ustreznih okoljevarstvenih dovoljenj po okoljski zakonodaji? 
 
3.Glede na to, da trenutno JH Ljubljana išče prevzemnika za pepel iz TETOL z javnim naročilom 
sprašujemo: 
- kako je potekal prevzem pepela, ki se trenutno nahaja na Lakonci? 
- Je bilo izvedeno javno naročilo?  
 
Odgovore pričakujemo v pisni obliki v zakonitem roku. 
 
 
 
Za CI za prihodnost Trbovelj 
Nasta Dobrlet Bučalič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


