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1. ODLAGANJE ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU MALA MEŽAKLA 

1.1. POGOJI POSLOVANJA 
 
Z letom 2016 se je izteklo obdobje, ko je bilo na odlagališča dovoljeno odlagati neobdelane 
mešane komunalne odpadke. Dejavnost obdelave mešanih komunalnih odpadkov na območju 
odlagališča Mala Mežakla izvaja podjetje Ekogor d.o.o.. Podjetje Ekogor d.o.o. je tekom leta 
2017 pridobilo dovoljenja in pričelo z obratovanjem naprav za obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov po postopkih  D9 (mehanska obdelava) in D8 (biološka stabilizacija). Glede na 
zaostanek izvajanja dejavnosti obdelave iz leta 2016, je leto 2017 zaznamovala velika 
količina odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov (količina iz leta 2016 in 2017). 

1.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 
 

Preglednica 1: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture odlaganja odpadkov v najemu 

 

Vsako leto izdelamo izračun zapolnjenosti deponijskega prostora. Dne 23.08.2017 smo 
izvedli lasersko skeniranje. Rezultat je pokazal, da je bilo na dan 31.12.2016 odloženih 
473.200 m3 odpadkov, oz. 71,08 %, prosta kapaciteta je znašala 192.500 m3. 

1.3. IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 
Obratovalni monitoringi, ki se v skladu z obstoječimi predpisi izvajajo na odlagališču, so: 
 

Meteorološki parametri 

Na odlagališču Mala Mežakla je na vstopnem platoju nameščena avtomatska meteorološka 
postaja, ki izvaja meritve meteoroloških meritev v skladu z zahtevami iz okoljevarstvenega 
dovoljenja. 
 

Izcedna voda 

V letu 2017 so se meritve izvajale v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Mejne vrednosti 
so povzete iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), pri čemer so z okoljevarstvenim dovoljenjem 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 4.193.105,63 1.935.520,56 2.257.585,07

Občina Žirovnica 634.045,11 278.316,17 355.728,94

Občina Kranjska Gora 1.214.592,57 577.949,38 636.643,19

SKUPAJ 6.041.743,31 2.791.786,11 3.249.957,20

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2017
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dopustne višje vrednosti amonijevega dušika in nižje vrednosti biološke razgradljivosti. 
Količina izcedne vode v letu 2017 je znašala 43.110 m3 in predstavlja 3,15 % celotnega 
dotoka odpadne vode na CČN Jesenice (1.366.250 m3).  
Količina izcedne vode v letu 2017 ostaja v okviru ravni leta 2016, ko je količina izcedne vode 
znašala 44.245 m3. 
 

Padavinska odpadna voda  

Ravno tako se je tudi pri monitoringu padavinskih vod v letu 2017 upošteval nabor 
parametrov in frekvenca vzorčenja iz okoljevarstvenega dovoljenja – 1 x letno. Rezultati 
meritev padavinske vode so ustrezali mejnim vrednostim iz Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ((Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15).  
 

Odlagališčni plin 

Na odlagališču Mala Mežakla sežig odlagališčnega plina poteka na plinski postaji Hofstetter 
Hofgas Ready 500. V letu 2017 je bakla delovala 7.499 delovnih ur, količina zajetega in 
sežganega odlagališčnega plina pa je znašala 955.483 m3. V preteklem letu je količina 
zajetega plina znašala 916.721 m3. 
Monitoring sestave odlagališčnega plina je v letu 2017 izvajalo podjetje RACI d.o.o. iz 
Ljubljane. V skladu z veljavno Uredbo in okoljevarstvenim dovoljenjem so se meritve 
izvajale enkrat mesečno, na vseh treh vodih (A, B in C), ter na skupnem vodu. Preglednica 2 
prikazuje rezultate analiz deponijskega plina na skupnem vodu. 
 

Preglednica 2: Rezultati analize sestave vzorcev odlagališčnega plina v letu 2017 

 
 
Rezultati analize sestave vzorcev v letu 2017 kažejo, da je letni povprečni volumski delež 
metana in kisika v odlagališčem plinu na ravni preteklih let, kar nakazuje na optimalno 
delovanje plinskega sistema. Sicer je v prihodnjih letih pričakovati padec tako količine kot 
kvalitete deponijskega plina, zaradi spremenjene strukture odloženih odpadkov. Po 
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zakonodaji, ki je v veljavi od leta 2011 je omejen vnos biološkega dela odpadkov na 
odlagališče, kar v nadaljevanju pomeni, da bo produkcija deponijskega plina manjša kot v 
preteklih letih obratovanja. 
 

Podzemne vode  

Monitoring podzemne vode izvajamo v skladu s potrjenim Programom monitoringa 
podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, št. 10/374-02, 
26.03.2003 in novelacijo programa št. 10/470-06, januar 2007. Monitoring je tudi v letu 2017 
izvajal NLZOH Maribor, v skladu s Programom so se v letu 2017 izvedle meritve na vrtinah 
PMM-1, PMM-2 in PMM-5 dne 16.06.2017in 3.10.2017. Meritve nivoja podzemne vode na 
vseh šestih vrtinah in vodomerni lati so dva krat mesečno izvajali zaposleni v procesu 
deponija Mala Mežakla. Rezultati monitoringa in vrednotenje vpliva je vrednoteno v letnem 
poročilu, ki bo izdelano do konca marca 2018.  
Iz letnega poročila za leto 2017 je razvidno vrednotenje sprememb vsebnosti onesnaževal v 
podzemni vodi glede na opozorilne spremembe. Iz poročila je razvidno, da ima odlagališče 
vpliv na kakovost podzemne vode, obstaja pa dvom glede kakovosti nične – referenčne 
vrtine, zato bo v prihodnem letu potrebno pristopiti k aktivnostim za izgradnjo nove 
referenčne vrtine. V letu 2017 je bila določena mikrolokacija nove vrtine in oddano naročilo 
za izdelavo idejne zasnove. 

1.4. KOLIČINE IN CENE  
 
Leto 2017 so zaznamovale velike količine odloženih odpadkov, predvsem na račun odlaganja 
dve letnih količin obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Koncesionar za obdelavo 
mešanih komunalnih odpadkov (MKO) – podjetje Ekogor d.o.o. v letu 2016 ni odlagal 
obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, saj zaradi pridobivanja dovoljenj obdelave težke 
frakcije (postopek D8) ni izvajal. Vse količine težke frakcije iz leta 2016 so bile do konca leta 
2016 skladiščene in obdelane ter odložene na odlagališče v letu 2017 – skupaj z rednimi 
količinami. 
 

Preglednica 3: Količine odpadkov pripeljanih na DMM v letu 2017 
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Skupno je bilo na Odlagališče Mala Mežakla v letu 2017 pripeljanih 32.245 ton odpadkov, od 
tega 12.204 tone mešanih komunalnih odpadkov. Pred odlaganjem je bilo iz kosovnih 
odpadkov fizično izločenih še 739 ton odpadnega lesa, gum, kovin in OEEO. Skupno je bilo 
po obdelavi kosovnih odpadkov na Odlagališče Mala Mežakla v letu 2017 odloženo 31.506 
ton odpadkov. V zgoraj prikazanih količinah ni zajetih bioloških odpadkov (zeleni odrez) v 
skupni količini 450,36 ton. Omenjena količina je bila odpeljana v obdelavo na kompostarno. 
Tudi v letu 2017 smo na odlagališču prevzemali in odlagali gradbene odpadke glede na vrsto 
in čistost gradbenega odpadka. Odložili smo 5.422 ton prekrivnega materiala (v letu 2016– 
6.105 ton) in 3.582 ton gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest (v letu 2016 – 3.003 ton). 
Cene odlaganja odpadkov se v letu 2017 niso spreminjale. 
 

Preglednica 4: Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v letu 2017  

 

1.5. USMERITVE 
 
Najpomembnejša naloga ostaja obratovanje v skladu z zakonodajo in okoljevarstvenim 
dovoljenjem. V zavezi z obratovanjem odlagališča načrtujemo dosledno izvajanje 
vzdrževalnih del, poostren nadzor nad pripeljanimi odpadki na vhodni kontroli, ter izvajanje 
ukrepov, ki bodo doprinesli maksimalnemu zmanjšanju škodljivih emisij v okolje. 
Pomembna naloga ostaja tudi ureditev pravnih razmerij z občinami, ki odlagajo in imajo 
interes odlagati odpadke na Mali Mežakli. 
 
 
2. ČIŠČENJE ODPADNIH VOD   

2.1. POGOJI POSLOVANJA 
 
Centralna čistilna naprava Jesenice je po rekonstrukciji oziroma po izgradnji tretje  (terciarne) 
stopnje čiščenja v polnem poskusnem obratovanju od decembra 2015 dalje. Poskusno 
obratovanje terciarne stopnje čiščenja na CČN Jesenice je bilo končano v letu 2016. 
Posredovana je bila vsa potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja na 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Uporabno dovoljenje za terciarno 
stopnjo čiščenja na CČN Jesenice je bilo pridobljeno dne, 01.09.2016.                                  

2.1. OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU     
 
Proces čiščenje odpadne vode upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti: 
‒ mala komunalna čistilna naprava Prihodi velikost 100 PE 

‒ centralna čistilna naprava Jesenice velikost 30.000 PE 
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MKČN Prihodi v velikosti 100 PE je v najemu podjetja JEKO, d.o.o. in deluje od leta 2000. 
Centralna čistilna naprava Jesenice je po rekonstrukciji oziroma po izgradnji tretje (terciarne) 
stopnje čiščenja v polnem obratovanju od decembra 2015 dalje. Skupna vrednost osnovnih 
sredstev infrastrukture v najemu podjetja JEKO, d.o.o. na dan 31.12.2017 je prikazana v 
spodnji preglednici. 
 

Preglednica 1: Vrednost osnovnih sredstev in delež lastništva infrastrukture čiščenja odpadnih vod v 
najemu 

 
 

2.2.       ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ČIŠČENJA 
 

Centralna čistilna naprava Jesenice je v letu 2017 obratovala vseh 12 mesecev s postopkom 
čiščenja odpadne vode v treh stopnjah. Postopek mehanskega in biološkega čiščenja s 
hkratno anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih ter izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo 
električne in toplotne energije. V postopku tretje stopnje čiščenja odpadne vode (terciarna 
stopnja) poteka razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje 
fosforja. Za odstranjevanje dušika deluje bazen za oživljanje kot mešalni bazen po postopku 
predhodne denitrifikacije. Odstranjevanje fosforja poteka v obliki biološkega odstranjevanja 
fosforja z anaerobno predstopnjo in dodatno s simultanim obarjanjem.  
V okviru obratovalnega monitoringa je bilo izvedenih vseh 12 meritev s strani NLZOH Kranj 
v skladu z Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. 
RS, št., 94/2014 in 98/2015). Mejne vrednosti parametrov na iztoku, ki nam jih narekuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz KČN (Ur. l. RS, št.,. 98/2015) so pod 
maksimalno dovoljeno vrednostjo in ustrezajo določilom.  
 

Preglednica 2: Učinek čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice 

 
 
 
Linija blata je delovala vse leto, tako sprejem grezničnih gošč, kot tudi izločanje blata iz 
procesa čiščenja v gnilišča. Gnilišča obratujejo s prekinitvami, zaradi demontaže črpalk, ker 
se mašijo z odpadki v gniliščih, ki so se nakopičili med rekonstrukcijo čistilne naprave. Za 
odvoz odpadkov z grabelj in sit (ograbki) je sklenjena pogodba s podjetjem KOTO d.o.o. V 
letu 2017 je bilo odpeljanih 76,98 ton odpadkov. Za odvoz odpadkov iz peskolova oziroma 
pralnice peska je sklenjena pogodba s podjetjem Saubermacher d.o.o. V letu 2017 je bilo 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 9.539.786,91 2.446.636,11 7.093.150,80

Občina Kranjska Gora 189.564,22 132.436,92 57.127,30

SKUPAJ 9.729.351,13 2.579.073,03 7.150.278,10

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2017

Obdobje
Učinek čiščenja gleda 

na BPK5

Učinek čiščenja gleda 

na KPK

Učinek čiščenja gleda 

na celotni dušik

Učinek čiščenja 

gleda na celotni 

fosfor

Leto 2017 (povp.) 99,28% 98,15% 86,67% 94,05%

Leto 2016 (povp.) 98,40% 96,20% 84,20% 78,60%
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odpeljanih 18,60 ton peska oziroma odpadkov iz peskolova. Količina odpeljanega peska 
oziroma odpadkov iz peskolova je glede na leto 2016 večja zaradi popravila in zagona 
pralnika peska. Vsa maščoba, ki je nastala v procesu čiščenja odpadnih vod, je bila obdelana 
na fekalni postaji. Po obdelavi na fekalni postaji je odpadek obravnavan kot odpadek iz 
grabelj in sit. Upoštevan je pri količini 76,98 ton odpeljanih odpadkov. 

 

Preglednica 3: Odvoz blata in ostalih odpadkov iz CČN Jesenice 

 
 
Dehidracija blata je v letu 2017 delovala skozi vse leto razen v zimskih mesecih januarja in 
decembra, ko je dehidracija zaradi zmrzali vode bila prekinjena za nekaj dni. Za odvoz 
dehidriranega blata je sklenjena pogodba z podjetjem KOTO d.o.o. V tekočem letu se je 
odpeljalo na sežig 341,90 ton dehidriranega blata. 

 

Preglednica 4: Količina porabljenega plina in proizvedena električna in toplotna energija na napravi 
SPTE 

 
 
Obstoječi sistem SPTE (kogeneracija) deluje pretežno na bioplin, ki nastaja pri stabilizaciji 
blata v gniliščih in po potrebi ob okvarah ali zastojih na zemeljski plin. Proizvedeno je bilo 
42.262 KWh električne energije in 189.960 KWh toplotne energije, ki smo jo porabili za 
lastne potrebe. Predvidevamo, da se bo ob stalnem in enakomernem obratovanju delež 
proizvedene električne in toplotne energije še povečeval. 

2.3. KOLIČINA IN CENE 
 

Preglednica 5: Količina odpadnih vod, ki je dotekala na ČN Jesenice in ČN Radovljica 

 

Obdobje
Odpadki iz grabelj        

in sit
Odpadki iz peskolova

Delež suhe snovi        

v blatu 

Količina dehid. 

blata za odvoz 

Leto 2017 76,98 t 18,60 t 20,33% 341,90 t

Leto 2016 29,60 t  8,22 t 26,75% 305,29 t

Obdobje Količina bioplina (m3)
Količina zemelj. plina 

(m
3
)

Proizvedena EE 

(KWh)

Proizvedena TE 

(KWh)

Leto 2017 33.008 770 42.262 189.960

Leto 2016 12.563 7.051 33.936 152.182

Vrsta odpadne vode Leto 2017 (m
3
) Leto 2016 (m

3
)

Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice (merjeno) 1.573.380 1.602.061

Komunalna odpadna voda Jesenice 864.985 837.192

Industrijska odpadna voda Jesenice 162.512 171.966

Izcedne vode DMM 43.110 35.669

Komunalna odpadna voda Dovje Mojstrana 73.227 72.755

Greznične gošče Jesenice 1.029 1.450

Greznične gošče Žirovnica s skupinskimi greznicami 364 1.766

Greznične gošče ostali 117 119

Meteorne odpadne vode 428.036 481.144

ČN Radovljica 146.679 121.769
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Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice je bil v letu 2017 manjši kot v letu 2016 predvsem 
zaradi manjše količine padavin. Kot industrijske odpadne vode v skladu z uredbo upoštevamo 
tudi vse komunalne odpadne vode, kjer letna količina presega 4.000 m3, količina je na ravni 
količine iz leta 2016. Količina odpadnih vod, ki se odvaja na ČN Radovljica, se povečuje 
zaradi povečanja števila priključenih uporabnikov (posledica dograditve kanalizacijskega 
omrežja v občini Žirovnica). 
 

Preglednica 6: Cene za čiščenje odpadnih vod v Občini Jesenice in Občini Žirovnica v letu 2017 

 

2.4. USMERITVE 
 
Usmeritev je zagotavljanje čim boljšega učinka čiščenja odpadne vode in redno ter kvalitetno 
vzdrževanje objektov, strojev in naprav. Redno in kvalitetno vzdrževanje pomeni manj okvar 
in zastojev delovanja same čistilne naprave, kar posledično pomeni večji učinek čiščenja. 
Sodelovanje in stalno spodbujanje k zaključitvi del, ki jih izvaja podjetje Esotech d.o.o. na 
lokaciji same CČN Jesenice.  
Prizadevamo se za postavitev novih dodatnih avtomatskih grobih grabelj na dotoku čistilne 
naprave, za izvedbo novega priključka pitne vode in ureditev vira tehnološke vode preko 
aktivne vrtine z vodnjaško črpalko. 
 
 
 
 
Poročilo sta pripravila:                Direktor: 
Tamara Hribar, dipl.inž.kem.teh.                                     Uroš Bučar, univ.dipl.ekon. 
Branko Pazlar, kom. inž. 
 

Omrežnina čiščenje vodomer DN 20 3,8838 €/mes

Storitev m
3
 odpadne vode 0,1990 €/m

3 0,3812 €/m³

3,1007 €/mes

Čiščenje odpadnih vod EM OBČINA JESENICE OBČINA ŽIROVNICA - ČN RADOVLJICA


