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RAZJASNITEV DVOMOV GLEDE DEPONIJE RIBNO 
 
 
 
 
 
Odlaganje jeklarske žlindre sproža veliko vprašanj in dvomov v pravilnost našega početja, zato 
smo se odločili, da vzroke, dejstva in drugo prelijemo na papir. 
Upamo, da  bomo s tem dopisom prizadetim zadovoljivo pojasnili dejstva,  bomo pa se tudi vnaprej  

odzivali na izražene dvome oz. vprašanja, ker nam ni vseeno niti za okolje, niti za našo javno 

podobo. 
 

Predstavitev podjetja in pravnih podlag 
 
Podjetje ECOSM d.o.o., je prevzelo deponijo Ribno za nenevarne odpadke v letu 2011. 
Raba na območju deponije Ribno se izvaja na osnovi Rudarskega projekta za izvajanje del pri 
izkoriščanju mineralne surovine proda, peska in mivke in sanacije gramoznica Ribno z možnostjo 
predelave gradbenih odpadkov (izdelal: Minervo control d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana, št. 553/04 – 
VM z dne 20. 10. 2004). 
Podjetje ima pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-97/2012-12, izdano 11.9.2013 za 
gospodarjenje z nenevarnimi odpadki - do 125 t/h, oziroma za 287.000 m3 na letni ravni 
in  upravljalsko pravico, z izdanim  rudarskim dovoljenjem in je, kot tudi drugi upravljalci deponij v 
Sloveniji, zavezano sanaciji odlagališča do konca leta 2016. 
 

Razlogi za deponiranje žlindre v Ribnem 
 
Po prevzemu odlagališča v Ribnem smo kmalu ugotovili, da z nenevarnimi gradbenimi odpadki, 
deponije ne bomo mogli sanirati. Zelo malo ljudi, izvajalcev in investitorjev upošteva zakonodajo, ki 

določa odlaganje odpadkov, zato je več tovrstnih odpadkov namesto na deponiji, končalo in še 

vedno konča  na divjih odlagališčih  Blejske občine. 

 
Resno smo razmišljali o opustitvi poslov na deponiji, vendar je slaba situacija v gradbeništvu 
povzročila upad vseh gradbenih del in posledično tudi upad prodaje prečiščene jeklarske žlindre, ki 
se jo sicer uporablja za betonske mešanice, nasutja, brežine, posipanje cest pozimi ter velja za 
okolju prijazen in neoporečen gradbeni material. Zato smo se odločili, da sklenemo pogodbo s 
podjetjem Harsco minerali d.o.o., ki predeluje in čisti jeklarske žlindre na Jesenicah, do 
neoporečnih uporabnih agregatov v gradbeništvu, kmetijstvu in drugje. 
 

 
 
 

Vizija prevedbe odlagališča v center za trajnostno gospodarjenje z nenevarnimi odpadki 
 

Naša vizija odlagališča v Ribnem vključuje spremembo odlagališča v center za alternativno in 
trajnostno gospodarjenje z nenevarnimi odpadki, razvoj zelenih praks v gradbeništvu, za 
izobraževanje, turizem in udejanjanje trajnostnega razvoja v lokalnem okolju.  
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Naša odkrita želja je ustvarjanje zelenih delovnih mest za težje zaposljive iz lokalne skupnosti. Za 
ta namen smo se že povezali s socialnim podjetjem z bogatimi izkušnjami na področju 
zaposlovanja ranljivih, ki je izkazalo interes za partnersko sodelovanje pri postavljanju centra. Za 
uresničevanje vizije aktivno sodelujemo z občinsko upravo Bled, katero redno obveščamo o naših 
dejavnostih, ugotovitvah inšpekcijskih služb, idr. 
Verjamemo, da je naša poslovna uspešnost odvisna od odkritega in kvalitetnega sodelovanja z 
vsemi deležniki v prostoru. 
 

Očiščena jeklarska žlindra - dvomi in dejstva 
 
Za odlaganje predelane jeklarske žlindre smo se odločili po tehtnem premisleku, saj smo tudi sami 
dvomili v neoporečnost materiala. Agregati jeklarske žlindre, ki se odlagajo na deponiji v Ribnem, 
se sicer prodajajo kot uveljavljen produkt na področju predvsem nizkih, pa tudi visokih gradenj. 
Podjetju HARSCO žlindra ostaja predvsem zaradi upada vseh gradbenih del na območju 
Slovenije, sicer agregati očiščene žlindre veljajo za neoporečen material (prilagamo certifikate). 
 
Nadaljne dvome smo imeli zaradi transporta materiala, ki je glede na volumen težji od naravnih 
agregatov. Iz tujine (Velika Britanija) smo povzeli znanje iz izkušenj, ki so nastale pri delu z žlindro, 
in smo sprejeli naslednje ukrepe. Kamioni se manj nalagajo, naročeno jim je, da se ne samo držijo 
hitrostnih omejitev, ampak imajo navodila, da skozi naselja vozijo 10 km/h manj, kot je predpisano 
(priložena tabela, glede teže polnih vozil dovolimo vpogled v dokumentacijo). 
 
Odlaganje in upravljanje z odloženimi agregati stalno spremljajo pristojne inšpekcijske službe, ki do 
danes niso ugotovile nepravilnosti, poleg tega nas preverja tudi ZAG - Zavod za gradbeništvo 
Slovenije in UL - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Predpisano je utrjevanje pripeljane žlindre 
po plasteh, ki v tem primeru postane neprepustna za vodo, kar pomeni, da s sprotnim utrjevanjem 
nanosov dodatno ščitimo podtalnico pred neželjenimi potencialnimi onesnaževalci, katerih v 
agregatih predelane jeklarske žlindre praviloma ni najti (glej priloge). 
 
Analiz podtalnice ne izvajamo, ker nam vse pristojne strokovne službe sporočajo, da je glede na 
čistost pravilno deponiranih agregatov, vsaka analiza podtalnice brez potrebe. 
 
Kljub zgornji navedbi, smo zaradi dvomov, ki se zbujajo pri posameznikih glede okoljske 
neoporečnosti, še vedno pripravljeni plačati analize podtalnice. Seveda pri vzorčenju, zaradi 
verodostojnosti, pričakujemo enega predstavnika zaskrbljene javnosti.   
 

Ugotovitve okoljskih in gradbenih inšpekcijskih pregledov 
 
Glede na številne prijave inšpekcijam, le-te ob pregledih niso ugotovile nobenih nepravilnosti. Za 
naše dosledno upoštevanje navodil s strani Harsca minerali, ZAGa, in drugih, smo bili celo 
pohvaljeni za doslednost pri apliciranju agregatov in urejenost deponije.  
Prilagamo Slovensko tehnično soglasje STS-14/0002, izdano za Ekominit S1, t.j. agregat bele 
jeklarske žlindre, ki buri duhove. 
 
Prilagamo tudi nekaj fotografij prvih strani zapisnikov inšpekcijskih pregledov, tabelo prepisov 
tehtalnih listov, ki jih lahko dobite na vpogled… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Podpora lokalne skupnosti 

 
V tem dopisu, se iskreno opravičujemo za povzročene skrbi nekaterim posameznikom, ki pa se na 

žalost niso nikoli idendificirali z imenom in priimkom, kar bi bilo za nas dobrodošlo, saj bi se lahko z 

njimi odkrito pogovorili in jim dali željene informacije. 

Ne zamerimo nikomur, ki nas je prijavil inšpekcijskim službam, in obenem 
upamo, da bo ta dopis s prilogami  razblinil neupravičene strahove. 
 
Obljubljamo, da bomo še naprej zasledovali najvišje okoljske standarde in vizijo trajnostnega 
razvoja Centra za gospodarjenje z nenevarnimi odpadki. 
 
 
 
 
 
Hvala za razumevanje. 
Z najlepšimi željami. 
 
 
 
 
       Janez Medja 
       dir. ECOSM d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Slovensko tehnično soglasje 
- fotografiji prvih strani zapisnikov inšpekcijskih pregledo 
- fotografija tabele narejene po tehtalnih listih 









































 

 





 


