
Termit opravlja svojo dejavnost v skladu z zakonodajo in izdanimi okoljevarstvenimi 

dovoljenji.  

Za predelavo odpadkov po postopku R5 in R12,R13 je Republika Slovenija - 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dne 5.12.2012, Termitu izdalo  dovoljenje  št. 35472-

85/2012 -10. To dovoljenje se je kasneje obnovilo z odločbami: 

• Sprememba št. 35472-62/2013 -3 z dne 9.5.2013 

• Sprememba št. 35472-156/2013 -7 z dne 17.12.2013 

• Sprememba št. 35472-34/2014 -4 z dne 5.5.2014 

• Sprememba št. 35472-155/2014 -5 z dne 3.11.2014 

Dejavnost Termita v zvezi s predelavo odpadkov redno preverjajo republiški 

okoljevarstveni in rudarski inšpektorji. Vsi ugotavljajo, da Termit izvaja svoje delo v 

skladu z zakonodajo. 

Tržni inšpektorat Termita v zvezi z izvajanjem sanacije in predelave odpadkov ni 

obiskal.  

Termit d.d. izvaja svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo in ne vpliva škodljivo 

na okolje. Dokaz za to so:  

• vsi izdani dokumenti in odločbe  

• vsi opravljeni monitoringi 

• vsi opravljeni pregledi inšpekcijskih služb, 

• vsa letna poročila o okoljskih meritvah. 

To dokazujejo tudi vsi pregledi in študije strokovnjakov, ki so bile izvedene na predlog 

občine.  

Zadnjo študijo je v septembru 2018 izvedel Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo 

in okolje z naslovom: Poročilo o hidrogeoloških in kemijskih preiskavah 

podzemne vode na območju Drtije, Moravče, in ugotovil, da je stanje podzemne 

vode pod saniranim področjem v Drtiji dobro. Citirano iz poročila: »Glede na 

rezultate kemijskih analiz je stanje podzemne vode v obeh piezometrih dobro. 

Vrednosti indikativnih parametrov so pod mejo detekcije, vrednosti preostalih 

pa pod mejo, Določeno s Pravilnikom o pitni vodi«.  

 
Termitova sanacija poteka v skladu s planom. V letošnjem letu je Termit na področju 

bivšega odkopa Drtija ozelenil več kot 2 hektara površin in posadil 1200 drevesnih 

sadik.  

Termit d.d. odpadke predela in vgradi v opuščene odkope z namenom sanacije 

degradiranih površin. 

Domači in tuji okoljski strokovnjaki poudarjajo, da je predelava odpadnih surovin v 

sanacijske materiale in njihova vgradnja trajnostna alternativa sanacijam degradiranih 

površin z naravnimi materiali. Postopek sledi strategiji razvoja Republike Slovenije in 

zahtevi EU, ki pravi, da je potrebno čim več odpadkov predelati.  



Istočasno pa vrača ljudem in okolju, naravo tako kot je bila, samo malo je treba 

počakati in pustiti Termitu, da lahko dela v miru.  

 

Saniran odkop Hudej – Ples  

                                                                              Za Termit d.d.: Alenka Pavlin 

 

 

Saniran Z del odkopa Drtija, drevesca posajena v letu 2018 


