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Predlogi sistemskih sprememb na področju  

nelegalnega odlaganja odpadkov 
 

 

Zmanjšanje cene odlaganja gradbenega materiala na deponijah. Obrazložitev: Cena je zelo 

visoka, nekaj 10 eur na tono, kar na primer pri rušenju hiše znese več tisoč evrov. Tak sistem 

podjetnike sili v to, da odlagajo odpadke na črno, saj sicer ne bi bili konkurenčni drugim 

podjetnikom, ki niso tako pošteni. Uredba EU nas zavezuje do leta 2020 reciklirati 70% vsega 

gradbenega materiala, zato tudi zaradi tega potrebujemo sistem, ki bo gradbene odpadke 

usmerjal na legalne deponije, sicer bomo plačevali kazni. 

 

V vsaki občini zagotoviti prostor, kamor bo lahko vsak občan zastonj, podjetnik pa za 

minimalno ceno odložil gradbene odpadke (npr. bivši kamnolom ipd.). S tem se bo 

zmanjšalo odlaganje na črno, poleg tega pa bo občina lahko odpadke predelala in z recikliranim 

materialom podpirala gradbene projekte, ki jih izvaja.  

 

V vsaki občini (v Ljubljani in Mariboru v večini četrtnih skupnosti) zagotoviti najmanj eno 

zbiralnico odpadkov (tudi nevarnih in kosovnih), kjer lahko občani zastonj, odložijo 

odpadke - vsaka občina naj tudi naredi kampanjo in občane o tem obvesti (civilna družba 

pri tem lahko pomaga). Od tam se ločeni odpadki odpeljejo v centre za ravnanje z odpadki, ki 

naj jih v Sloveniji ne bo več kot 5.  

 

Izboljšati sistem nadzora odlaganja gradbenih odpadkov. Če investitor z računom ne 

dokaže, da so bili odpadki odloženi na legalno deponijo, ne dobi uporabnega dovoljenja. Z 

nadzorom količine odloženih odpadkov na deponijah paziti na to, da ne pride do goljufij s strani 

zaposlenih na deponijah. Če se izkaže nepravilnost pri količini odpadkov, ki naj bi bili odloženi in 

dejansko odloženih odpadkih na deponiji, naj se upravljalcu deponije izreče zelo visoko kazen. 

 

Izboljšati učinkovitost inšpekcij. Inšpekcije naj pri svojem delu upoštevajo podatke, ki jih 

zbere civilna družba. Naj se za začetek osredotočijo na primere, pri katerih je storilec znan. Te 

primere lahko poleg občanov posredujemo tudi Ekologi brez meja - v okviru akcije “Prijavi 

storilca” zbiramo fotografije storilcev. Uspešno rešene primere naj se na vse mogoče način 

trudijo objaviti v medijih - npr. partnerstvo z določenim medijem, pomoč civilne družbe. S tem 

bodo inšpektorji dosegli dvoje:  

- storilci se bodo začeli bati inšpekcije in ne bodo imeli več občutka, da se odlaganje na divje 

splača 

- občani bodo dobili večje zaupanje v inšpekcije in se bodo tako večkrat izpostavili in prijavili 

storilca, ki ga poznajo ter tako še dodatno olajšali delo inšpektorjem.  
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Poostriti kazni za nelegalno odlaganje. To je Sloveniji svetoval tudi OECD. Kazni v ZVO so 

sicer visoke - za podjetnike na primer 10.000 do 100.000 eur, vendar se v praksi praktično 

vedno izreče najnižja kazen. Taka kazen se storilcu, ki se ukvarja na primer z nelegalno 

predelavo in sežiganjem odpadkov z namenom zbiranja kovin povrne že, če zbere manj kot 100 

kg kovin. Storilci torej opravljajo svojo dejavnost brez strahu pred inšpekcijami, saj se tudi ob 

morebitnem izreku večkratnih kazni njihova dejavnost še vedno izplača. To dokazujejo številni 

primeri, ko taka dejavnost kljub vednosti inšpekcij poteka že več kot 10 let, ob čimer se 

nepovratno uničuje narava in okoliški prebivalci zbolevajo zaradi nevarnih snovi, ki se sproščajo 

v ozračje pri sežigu nevarnih odpadkov (število takih primerov je v Sloveniji 50 do 100). Zaslužki 

so izjemno visoki, eden od teh nelegalnih predelovalcev je bil pred nekaj leti tako celo nominiran 

za gazelo osrednje Slovenije.  

 

Podobno se občanu povrne kazen za nelegalno odlaganje že, če na nelegalno odlagališče 

odpelje 3 tovornjake gradbenega materiala - če bi za ta material plačal na deponiji, bi ga stalo 

več kot kazen, za katero pa poleg tega obstaja zelo zelo majhna verjetnost da jo bo zares dobil 

in plačal. Tudi najboljši inšpekcijski nadzor ob takih kaznih sploh ne more biti učinkovit.  

 

Določiti protokol za hitro ukrepanje v primeru odloženih nevarnih snovi v bližini vodnih 

virov. Sedaj se tudi taka odlagališča obravnavajo po običajnih postopkih, ki se vlečejo leta. To 

je nesprejemljivo, saj lahko nevarne snovi kadarkoli onesnažijo bližnje vodne vire. Take primere 

bi bilo potrebno najprej sanirati in šele nato iskati storilca. Register divjih odlagališč sedaj 

omogoča avtomatsko opozarjanje, takoj ko je vanj prijavljen tovrstni primer - potrebno je le 

doreči primerne ukrepe.  

 

Vključevanje carinskih služb v notranji promet z odpadki. Trenutno carina sodeluje samo 

pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov. Potrebno bi bilo ta nadzor razširiti še na prevoz 

odpadkov znotraj države, za kar ima carina vsa pooblastila in primerno izšolano osebje. 

Razširitev nalog je smiselna tudi zato, ker se pričakuje zmanjšanje obsega nalog carinske 

službe po vstopu Hrvaške v EU in kasneje v Schengensko območje. Primer dobre prakse iz 

tega področja prihaja iz Avstrije, kjer carina nadzoruje notranji promet z odpadki in v primeru da 

se evidence prevoza ne ujemajo, prevoznik izgubi prevozno sredstvo. To je bil eden bistvenih 

ukrepov, s katerim so močno otežili nelegalno odlaganje s strani podjetnikov, ki je danes v 

Sloveniji najhujši problem. 

 

Sanacija odlagališča, ki jo naloži inšpektorat naj ne bo prepuščena storilcu. Storilci 

namreč pogosto sanacijo izvedejo tako, da še bolj poškodujejo okolje, nato pa pogosto odpadke 

zgolj prestavijo na drugo nelegalno odlagališče. Inšpektorat naj obvezno najprej vsakemu 

ugotovljenemu storilcu napiše kazen in šele nato odredi sanacijo, ki naj jo izvede strokovna 

služba (z njeno ustanovitvijo se ustvari tudi nekaj deset delovnih mest). Storilec nima pravice  
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odpadkov sam odstraniti, pač pa zgolj prejme račun za strokovno izvedeno sanacijo. Opisani 

sistem prav tako prihaja iz Avstrije.  

 

Omejevanje odkupa odpadkov s strani predelovalcev odpadkov. Predelovalcem naj zakon 

omogoča odkup odpadkov samo od določenih pravnih oseb, pri čemer se ob kršitvah odvzame 

dovoljenje za predelavo odpadkov. S tem se prepreči  kraje kovin, nelegalno predelavo in 

sežiganje odpadkov.  

 

Odlaganje vseh odpadkov na divje naj postane kaznivo dejanje. V iskanje storilcev naj se 

vključijo kriminalisti. Kot kažejo izkušnje s terena je storilce v večini primerov s preiskavo 

mogoče odkriti. To v večini primerov uspe celo prostovoljcem, ki se tega resno lotijo. Policija bi s 

preiskavo gotovo bila uspešna v večini primerov. To bi bilo dobro tudi za državni proračun. 

Uvrstitev odlaganja odpadkov med kazniva dejanja je upravičena, saj tako ravnanje ogroža vire 

pitne vode, ki so vse pomembnejša strateška dobrina, povzroča tveganje za zdravje občanov in 

okolja ter visoke stroške zaradi izgube vrednosti nepremičnin, turističnih potencialov ter 

vsakoletnih sanacij. Vsako odlaganje odpadkov je škodljivo in privablja odlaganje drugih 

odpadkov, zato ob tem ni upravičena delitev na nevarne in druge odpadke.  

 

Prijava storilca, ki ima za posledico izrek kazni, naj bo nagrajena. Občan, ki prijavi storilca 

naj prejme 10% izterjane kazni. Inšpektoratu, ki je izrekel kazen naj pripade nadaljnjih 30% 

izterjane kazni. Sistem kot ga imamo, v katerem se kazni vrnejo v integralni proračun, ni dober, 

saj ni stimulativen niti za inšpektorje niti za občane, ki prijavijo storilca. Oboji se morajo pri 

svojem delu izpostaviti, zato je primerno da so za to nagrajeni.  

Ob uvedbi nagrajevanja občanov bi se dodatno povečal strah storilcev pred tem, da bodo 

kaznovani. Predvsem v manjših krajih domačini vedo, kdo odlaga odpadke, vendar se ne želijo 

izpostavljati s fotografiranjem storilca, saj je to neprijetno, poleg tega pa mislijo da od prijave 

tako ali tako ne bo učinka, saj inšpektor ne bo ukrepal. Z nagrado za prijavitelja bi občani dobili 

razlog, da se izpostavijo in odlaganje odpadkov na divje bi bilo za storilce zato močno oteženo.   
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