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1. Članki 

1.1. 10.000 razlogov, zakaj so divja odlagališča še 
vedno problem 

Na današnjem strokovnem posvetu “Ali so divja odlagališča še vedno problem?”, 

ki so ga Ekologi brez meja pripravili v sklopu priprav na akcijo Očistimo Slovenijo 

2018, so bila v ospredju divja odlagališča, kot ena izmed oblik okoljskega 

kriminala. V Sloveniji imamo po trenutnih podatkih okoli 10.000 divjih odlagališč. 

V povprečju se moramo od slovenskih šol do prvega divjega odlagališča 

sprehoditi le 400 metrov. Med razlogi, zakaj prihaja do divjega odlaganja 

odpadkov so finančni prihranki, neučinkovit nadzor, premajhna informiranost in 

ozaveščenost ter pomanjkanje sodelovanja med organi in zainteresirano 

javnostjo. 

Leta 2010 je s sistematičnim popisom v sklopu akcije Očistimo Slovenijo v enem 

dnevu! nastal prvi in edini vseslovenski Register divjih odlagališč. Letos bo 

register posodobljen in dopolnjen s stanjem ob vodotokih ter s poudarkom na 

smetenju. V osmih letih je bila očiščena tretjina vseh odlagališč, a v naravi še 

vedno ostaja več kot 230.000 m3 odpadkov (92 olimpijskih bazenov, 77 velikih 

dvoran postojnske jame, 19 trboveljskih dimnikov). Večino teh odpadkov (41 %) 

predstavljajo gradbeni odpadki.  

Prisotni na posvetu so se strinjali, da rešitev niso zgolj poostreni nadzori. Na 

lokalni in republiški ravni je 150 inšpektorjev, ki nadzirajo dejanja dveh milijonov 

posameznikov, zato mora sistem zajeti tako ozaveščanje kot nadzor. Zavedati se 

moramo, da je najdražji tisti odpadek, ki ga najdemo v naravi in v vodah, ki so 

onesnažene prav zaradi dejavnosti na kopnem. Ravnanje z odpadki mora postati 

enostavno za občane, saj je trenutno kritino skoraj ceneje položiti kot odložiti v 

zbirni center. 

1383 znakov brez presledkov 

 

1.2. Najdražji je tisti odpadek, ki ga najdemo v 
gozdu 

Na današnjem strokovnem posvetu “Ali so divja odlagališča še vedno problem?”, 
ki so ga Ekologi brez meja pripravili v sklopu priprav na akcijo Očistimo Slovenijo 
2018, so bila v ospredju divja odlagališča. V Sloveniji imamo po trenutnih 
podatkih okoli 10.000 divjih odlagališč. V povprečju se moramo od slovenskih šol 
do prvega divjega odlagališča sprehoditi le 400 metrov. Med razlogi, zakaj 
prihaja do divjega odlaganja odpadkov so finančni prihranki, neučinkovit nadzor, 
premajhna informiranost in ozaveščenost ter pomanjkanje sodelovanja med 
organi in zainteresirano javnostjo. 
 
Divja odlagališča so ena izmed oblik okoljskega kriminala in eden izmed 
sindromov bolezni sistema ravnanja z odpadki. Predstavljajo grožnjo okolju in 
ljudem, saj odpadki, odloženi na njih, pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko 
prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode. Posledice 
divjega odlaganja se ne odražajo samo na kopnem, ampak tudi v vodah. Po 

http://www.ocistimo.si/
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poročanju Direkcije RS za vode je pojav mikroplastike dokazan že v slovenskih 
celinskih vodah.  
 
Divja odlagališča kvarijo izgled krajine in s tem zmanjšujejo kvaliteto bivanja ter 
imajo neposredne negativne ekonomske učinke – zmanjšujejo privlačnost 
turističnih območij, zmanjšujejo vrednost nepremičnin in zahtevajo visoka 
sredstva za sanacijo. S preventivo je mogoče te stroške precej znižati. Poročilo 
"Rethinking Waste Crime" od EUNOMIA namreč pravi, da za vsak 1 € vložka v 
nadzor nad divjim odlaganjem (in smetenjem; odpadkovni kriminal z največjo 
ekonomsko škodo) država dobi nazaj tudi do 5,6 €.  
 
Leta 2010 je s sistematičnim popisom v sklopu akcije Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu! nastal prvi in edini vseslovenski Register divjih odlagališč, ki je plod 
prostovoljskega dela. Država pa kljub večkratnim pogovorom ne želi prevzeti 
tega, kar je že narejeno. Letos bo register posodobljen in dopolnjen s stanjem ob 
vodotokih ter s poudarkom na smetenju. V osmih letih je bila očiščena tretjina 
vseh odlagališč, a v naravi še vedno ostaja več kot 230.000 m3 odpadkov (92 
olimpijskih bazenov, 77 velikih dvoran postojnske jame, 19 trboveljskih 
dimnikov). Skoraj polovico vseh odpadkov (41 %) predstavljajo gradbeni odpadki, 
po pogostosti jim sledijo kosovni (17 %), komunalni (15 %), organski (13 %) in 
nevarni odpadki (10 %) ter salonitne plošče (2 %), motorna vozila (2 %) in 
pnevmatike (1 %).  
 
Od leta 2010 je prišlo do izboljšave inšpekcijskega nadzora, saj občinski 
inšpektorati v večini občin učinkovito delujejo in tudi izrekajo kazni, po drugi 
strani pa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) še vedno 
izreče premalo kazni. Prisotni na današnjem posvetu so se strinjali, da rešitev 
niso zgolj poostreni nadzori. Na lokalni in republiški ravni je 150 inšpektorjev, ki 
nadzirajo dejanja dveh milijonov posameznikov, zato mora sistem zajeti tako 
ozaveščanje kot nadzor.  
 
Zavedati se moramo, da je najdražji tisti odpadek, ki ga najdemo v naravi in v 
vodah, ki so onesnažene prav zaradi dejavnosti na kopnem. Ravnanje z odpadki 
mora postati enostavno za občane, saj je trenutno kritino skoraj ceneje položiti 
kot odložiti v zbirni center. 
 
2661 znakov brez presledkov 
 

1.3. Če kje velja načelo manj je več, je to na 
področju odpadkov 

Na današnjem strokovnem posvetu “Ali so divja odlagališča še vedno problem?”, 
ki so ga Ekologi brez meja pripravili v sklopu priprav na akcijo Očistimo Slovenijo 
2018, so bila v ospredju divja odlagališča. V Sloveniji imamo po trenutnih 
podatkih okoli 10.000 divjih odlagališč. V povprečju se moramo od slovenskih šol 
do prvega divjega odlagališča sprehoditi le 400 metrov. Med razlogi, zakaj 
prihaja do divjega odlaganja odpadkov so finančni prihranki, neučinkovit nadzor, 
premajhna informiranost in ozaveščenost ter pomanjkanje sodelovanja med 
organi in zainteresirano javnostjo. TPR (Trash Point Report Index) za Slovenijo 
znaša 63,79, kar pomeni, da je na 10 tisoč posameznikov več kot 63 odlagališč. 
 
Divja odlagališča so ena izmed oblik okoljskega kriminala in eden izmed 
sindromov bolezni sistema ravnanja z odpadki. Predstavljajo grožnjo okolju in 
ljudem, saj odpadki, odloženi na njih, pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko 
prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode. Posledice 
divjega odlaganja se ne odražajo samo na kopnem, ampak tudi v vodah. Po 
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poročanju Direkcije RS za vode je pojav mikroplastike dokazan že v slovenskih 
celinskih vodah.  
 
Divja odlagališča kvarijo izgled krajine in s tem zmanjšujejo kvaliteto bivanja ter 
imaji neposredne negativne ekonomske učinke – zmanjšujejo privlačnost 
turističnih območij, zmanjšujejo vrednost nepremičnin in zahtevajo visoka 
sredstva za sanacijo. S preventivo je mogoče te stroške precej znižati. Poročilo 
"Rethinking Waste Crime" od EUNOMIA namreč pravi, da za vsak 1 € vložka v 
nadzor nad divjim odlaganjem (in smetenjem; odpadkovni kriminal z največjo 
ekonomsko škodo) država dobi nazaj tudi do 5,6 €.  
 
Leta 2010 je s sistematičnim popisom v sklopu akcije Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu! nastal prvi in edini vseslovenski Register divjih odlagališč, ki je plod 
prostovoljskega dela. Država pa kljub večkratnim pogovorom ne želi prevzeti 
tega, kar je že narejeno. Register je nastal na podlagi letalskih posnetkov, 
podatkov Zavoda za gozdove in popisov občanov. Od leta 2016 pod okriljem 
Zavoda za gozdove poteka sistematično spremljanje divjih odlagališč v gozdovih. 
Letos bo register posodobljen in dopolnjen s stanjem ob vodotokih, kjer se po 
ocenah nahaja 800 odlagališč, ter s poudarkom na smetenju.  
 
V osmih letih je bila očiščena tretjina vseh odlagališč, a v naravi še vedno ostaja 
več kot 230.000 m3 odpadkov (92 olimpijskih bazenov, 77 velikih dvoran 
postojnske jame, 19 trboveljskih dimnikov). Skoraj polovico vseh odpadkov (41 
%) predstavljajo gradbeni odpadki, po pogostosti jim sledijo kosovni (17 %), 
komunalni (15 %), organski (13 %) in nevarni odpadki (10 %) ter salonitne plošče 
(2 %), motorna vozila (2 %) in pnevmatike (1 %).  
 
V oči bode, da sistem prevzemanja gradbenih odpadkov ni urejen, saj tudi 
gradbena podjetja sama priznavajo, da odpadkov ne odlagajo na legalna 
odlagališča in tega tudi ne bodo počela, dokler tega ne bodo počeli vsi, saj bi se 
s plačevanjem za odlaganje odpadkov postavila v nekonkurenčen položaj. Tudi 
Računsko sodišče RS v svoji reviziji iz leta 2010 ugotavlja, da nadzora nad tokovi 
gradbenih odpadkov praktično ni. (Računsko sodišče RS, 2010).  
 
Od leta 2010 je prišlo do izboljšave inšpekcijskega nadzora, saj občinski 
inšpektorati v večini občin učinkovito delujejo in tudi izrekajo kazni, po drugi 
strani pa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) še vedno 
izreče premalo kazni. Prisotni na današnjem posvetu so se strinjali, da rešitev 
niso zgolj poostreni nadzori. Na lokalni in republiški ravni je 150 inšpektorjev, ki 
nadzirajo dejanja dveh milijonov posameznikov, zato mora sistem zajeti tako 
ozaveščanje kot nadzor. Nevenka Žvokelj iz IRSOP-a je še poudarila, da je bilo v 
zadnjih treh letih 748 prijav divjih odlagališč, največ iz Ljubljane in Maribora. 
Lokacije so večinoma lahko dostopne kmetijske površine, gozdovi in vodotoki, 
količine pa se gibajo od nekaj m3 do več tisoč m3, kot je primer odlagališča na 
Rakovi Jelši, kjer se stanje po enem desetletju končno izboljšuje.  
 
Cvetko Strniša iz Društva mestnih občinskih in medobčinskih inšpektorjev in 
nadzornikov Slovenije je izpostavil težave pri ugotavljanju izvora odpadkov in 
povzročitelja. Rešitev vidi v uporabi video tehnologije, ki pa je v tem trenutku 
zakonsko neizvedljiva. Pojasnil je, da se globe za nezakonito odlaganje 
odpadkov gibajo med 100 in 200 € in še te v določenih primerih niso izterljive. 
Težavo predstavlja tudi nejasna razmejitev pristojnosti. (Med)občinski 
inšpektorati so pristojni za komunalne odpadke, vsi ostali so v pristojnosti 
IRSOP-a. Pri tem se poraja vprašanje kam sodi na primer keramična ploščica - 
med komunalne ali gradbene odpadke.  
 

http://register.ocistimo.si/


 

Tanja Bolte z Ministrstva za okolje in prostor je problematiko osvetlila skozi 
finančno perspektivo. Potrebujemo stalni vir financiranja sanacije divjih 
odlagališč. Benjamin Franc, predstavnik Policije, pa je poudaril pomanjkanje 
pristojnosti. Policisti namreč lahko ukrepajo zgolj v primeru, ko so priče 
nelegalnega odlaganja smeti. Zaradi kadrovske podhranjenosti so prisiljeni 
segment varovanja okolja postaviti na stranski tir, se bodo pa policisti letos 
ponovno aktivno vključili v akcijo Očistimo Slovenijo in priskočili na pomoč pri 
popisu in čiščenju.  
 
“Če kje velja načelo manj je več, je to na področju odpadkov,” je situacijo orisal 
Leon Kremžar iz Skupnosti občin Slovenije in župan občine Miklavž. Izpostavil je 
problem, da se kaj kmalu zna zgoditi, da ne bomo imeli več prostora za 
naraščajoče količine odpadkov. “Dokler ne bomo zajezili nadvlade kapitala, ta 
problem ne bo rešen,” je še dodal. Predstavnik Zbornice komunalnega 
gospodarstva, Iztok Rozman, se je primarno posvetil komunalnim odpadkom. 
Odpadki vežejo nase nove odpadke, kar je vidno tako v primeru divjih odlagališč, 
kot tudi ekoloških otokov.  
 
Da je onesnaženost slovenskega morja z odpadki in mikroplastiko zaskrbljujoča, 
je poudarila Andreja Palatinus iz Direkcije RS za vode. Tako v morski vodi kot v 
kopenskih vodotokih je zaznati mikroplastiko. Eden od virov nastanka 
mikroplastike je tudi razpadanje večjih kosov plastike, ki so posledica dejavnosti 
na kopnem in ne ob vodah.  
 
Zavedati se moramo, da je najdražji tisti odpadek, ki ga najdemo v naravi, 
najboljši pa tisti, ki sploh ne nastane. 
 
5329 znakov brez presledkov 
 

2. Zanimivosti 

2.1. 3 hitra dejstva 

• V povprečju se moramo od slovenskih šol do prvega divjega odlagališča 
sprehoditi le 400 metrov.  

• Odpadkovni kriminal z največjo ekonomsko škodo - za vsak 1 € vložka v 
nadzor nad divjim odlaganjem in smetenjem država dobi nazaj tudi do 
5,6 €. 

• V naravi še vedno ostaja 230.000 m3 odpadkov (92 olimpijskih bazenov, 
77 velikih dvoran postojnske jame, 19 trboveljskih dimnikov). 
 

2.2. 4 hitri nasveti 

• Vsako odlaganje je možno prijaviti v Register divjih odlagališč.  
• V Sloveniji imamo zbirne centre, ki prevzemajo tudi gradbene odpadke. 
• Vsak nepravilno odložen odpadek se slej ko prej znajde v vodah, zato 

naj velja - odpadkov ne odlagamo v naravo! 
• Izredne prijave inšpekcije službe obravnavajo prioritetno, zato izkoristite 

to priložnost.  

2.3. Naj izjava 

Benjamin Franca, Policija, na strokovnem posvetu o divjih odlagališčih: “Narava 
ne more prijaviti divjega odlagališča, to je naloga nas, posameznikov.” 

http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/


 

3. Knjižnica uporabnih vsebin 

• Popis divjih odlagališč 2011 
• Rethinking Waste Crime 
• Ministrstvo za okolje in prostor brez načrtov za sanacijo nevarnih divjih 

odlagališč 
• Divja odlagališča z nevarnimi odpadki ogrožajo okolje, država se nanje 

požvižga 
• Register divjih odlagališč 

4. Aktualno  

• Svetovni dan brez plastičnih vrečk 

5. Gradiva 

• Fotografije strokovnega posveta 'Ali so divja odlagališča še problem?' 
(foto: Katja Sreš)  

• Vzorčne fotografije 

• Promocijski materiali akcije Očistimo Slovenijo 2018 

http://ebm.si/p/register/ozadje.popisa.pdf
http://www.esauk.org/esa_reports/20170502_Rethinking_Waste_Crime.pdf
https://podcrto.si/ministrstvo-za-okolje-brez-nacrtov-za-sanacijo-nevarnih-divjih-odlagalisc/
https://podcrto.si/ministrstvo-za-okolje-brez-nacrtov-za-sanacijo-nevarnih-divjih-odlagalisc/
https://podcrto.si/divja-odlagalisca-z-nevarnimi-odpadki-ogrozajo-okolje-drzava-se-nanje-pozvizga/
https://podcrto.si/divja-odlagalisca-z-nevarnimi-odpadki-ogrozajo-okolje-drzava-se-nanje-pozvizga/
http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
http://www.ocistimo.si/clanek/365-dni-brez-plasticnih-vreck
https://flic.kr/s/aHskDUozgj
https://www.dropbox.com/sh/30z1149r8xlet5p/AAAxkKrKU9imu11OSvBHyVxLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cem9lz2dbo4g58b/AACt90bpByjor9OtRLuitAJEa?dl=0

