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1. Umestitev problematike v širši okoljski kontekst

Odpadki postajajo eden največjih problemov našega časa. Njihova količina je tako 
velika, da ogrožajo sam obstoj naše civilizacije. Vendar ostajajo skoraj nevidni, na 
robu, skrita vest naše družbe. V Sloveniji je »med letoma 2002 in 2008 količina 
vseh nastalih odpadkov narasla za 55 %. V letu 2008 je nastalo nekaj več kot 7 
milijonov ton vseh odpadkov« (ARSO, 2010). Vsak Slovenec proizvede več kot tri 
tone odpadkov letno. 
Ravnanje z odpadki je eno najbolj neurejenih področij varstva okolja v Sloveniji.  
To je področje, ki smo se mu v preteklosti premalo posvečali. Težave s katerimi 
se danes spopadamo – legalna odlagališča brez uporabnih dovoljenj, odsotnost 
jasne  strategije  ravnanja  z  odpadki,  slab  nadzor  nad  tokovi  odpadkov,  visoki 
računi za odvoz odpadkov, naraščanje količine odpadkov, majhen delež ločeno 
zbranih  odpadkov  ter  veliko  število  divjih  odlagališč  –  imajo  svoj  izvor  v 
odsotnosti sistematičnega pristopa k njihovemu reševanju. Izkušnje iz tujine pa 
kažejo, da edino tak pristop daje resnično trajne in dobre rezultate. Sistematični 
pristop k problematiki naj bi  zajemal vsaj:  ugotavljanje stanja, izdelavo načrta 
ukrepanja, izvajanje ukrepov ter preverjanje njihove učinkovitosti.
Tudi na področju divjih odlagališč se sistematično reševanje problematike začne z 
ugotavljanjem stanja,  to  je,  z  dobrim popisom divjih  odlagališč.  Kljub temu v 
Sloveniji za večino divjih odlagališč še vedno ne vemo kje se nahajajo in kakšno 
grožnjo za okolje predstavljajo. Prvi vseslovenski popis je nastal šele lani, med 
akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Čas je, da se boju proti nelegalnemu 
odlaganju pridružimo prostovoljci  in skupaj z delujočimi organizacijami na tem 
področju skušamo še bolj učinkovito opozoriti na nujnost sprememb.

1.1. Problematika divjih odlagališč

Divja odlagališča 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.  Raziskava  iz  leta  2006  je  znotraj 
vodovarstvenih  območjih  v  občini  Ljubljana  odkrila  preko  1000  odlagališč! 
(Smrekar, 2007) Odpadke na divjih odlagališčih se pogosto namerno sežiga (npr. 
sežiganje kablov, akumulatorjev in gum z namenom pridobivanja kovin), s čimer 
se v zrak in tla sproščajo izjemno strupene snovi.
Divja  odlagališča kvarijo izgled krajine in s  tem zmanjšujejo  kvaliteto bivanja. 
Divja  odlagališča  imajo  tudi  neposredne  negativne  ekonomske  učinke  – 
zmanjšujejo privlačnost turističnih območij, zmanjšujejo vrednost nepremičnin in 
zahtevajo visoka sredstva za sanacijo – zgolj iz občinskih blagajn se vsako leto 
nameni več milijonov evrov za sanacijo divjih odlagališč. Samo s tem denarjem bi 
lahko vsako leto ustvarili nekaj sto novih delovnih mest!
Med razlogi, zakaj ljudje, kljub nesprejemljivosti in škodljivosti tega početja, še 
vedno  odlagajo  odpadke  na  divjih  odlagališčih  so  neozaveščenost  občanov, 
neurejen sistem ravnanja z odpadki, izogibanje stroškom in slab nadzor.
Mnogi odpadki se znajdejo na divjih odlagališčih zaradi neozaveščenosti občanov. 
Ti  pogosto  ne  vedo,  da  lahko  svoje  odpadke  zastonj  odložijo  na  legalnih 
odlagališčih ali  pa se ne zavedajo kako škodljivo je lahko nelegalno odlaganje 



odpadkov ter kako visoke finančne stroške povzroča občinam, državi in posredno 
tudi njim samim.
V Sloveniji je odvoz gospodinjskih odpadkov urejen za skoraj vsa gospodinjstva. 
Slabše pa je urejen sistem prevzemanja odpadkov za druge vrste odpadkov, kar 
je še posebej očitno pri gradbenih odpadkih, ki predstavljajo kar dve tretjini vseh 
odpadkov  na  divjih  odlagališčih.  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)
Izogibanje stroškom legalnega odlaganja (stroškom prevoza do pogosto precej 
oddaljenih legalnih odlagališč in plačila odlaganja) je verjetno najpomembnejši 
vzrok za nastanek divjih odlagališč v Sloveniji. Del prebivalcev, ki odlaga odpadke 
na divja odlagališča to počne redko in zaradi odsotnosti sprejemljivih alternativ 
(npr. najbližje odlagališče za gradbene odpadke je oddaljeno 50km in drago, zato 
odpadke, ki so nastali med prenovo kopalnice stresejo v gozd). Nekatera največja 
divja odlagališča pa nastajajo zaradi dobička, ki ga prinašajo, saj nanje nekateri 
podjetniki odlagajo odpadke, da bi se izognili stroškom legalnega odlaganja ali pa 
celo s predelavo oziroma sežiganjem odpadkov pridobivajo vredne snovi, zanje 
neuporabne ostanke pa pustijo v naravi.

Med  vzroki  za  veliko  število  divjih  odlagališč  je  potrebno  posebej  poudariti 
nekaznovanje nelegalnega odlaganja. Strokovnjaki in laična javnost poudarjajo, 
da je inšpekcijski nadzor neustrezen, zato se storilcev ne odkrije, če pa se jih, so 
kazni prenizke, velik delež kazni pa se ne izterja. Zaskrbljujoče je, da je to mnenje 
široko  prisotno  tudi  v  javnosti,  saj  primeri  iz  tujine  kažejo,  da  tako  vzdušje 
spodbuja nelegalno odlaganje:
Lahko se zgodi, da so kazni za nelegalno odlaganje nižje kot plačilo odlaganja na  
legalnih odlagališčih. V tem primeru večji  kršitelji  gledajo na kazni  kot na del  
stroškov posla. Pomemben vpliv na povečanje nelegalnega odlaganja ima tudi  
nesposobnost oblasti, da kaznuje kršitelje. (EPA, 1998)

Medtem ko se na področju divjih odlagališč komunalnih odpadkov, za katere so 
odgovorne občine, sanacije v določeni meri izvajajo, pa za področje industrijskih 
in gradbenih odpadkov, za katere je odgovorna država, Računsko sodišče RS v 
letu 2010 ugotavlja: Ministrstvo v letih od 2004 do 2008 sploh ni  izvajalo sanacij  
nedovoljenih odlagališč gradbenih odpadkov, za katere  je bilo subsidiarno 
odgovorno, kar je razvidno iz pregleda načrtovanih in porabljenih sredstev  
ministrstva v tem  obdobju.  Izvedene  niso  bile  nikakršne  aktivnosti,  ki  bi 
 vodile  do  izvedbe  sanacij  nedovoljenih odlagališč gradbenih odpadkov ter
na  področju  nedovoljenega  odlaganja industrijskih  odpadkov  Inšpektorat 
 Republike Slovenije za okolje in prostor v  obdobju  od  leta 2004  do  leta 2008 
 ni  obravnaval  nobenega  primera  nedovoljenega odlaganja industrijskih 
odpadkov.  (Računsko sodišče RS, 2010)

1.2.            Rezultati akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

V akciji  Očistimo Slovenijo v enem dnevu je 270.000 prostovoljcev čistilo okoli 
7000 divjih  odlagališč.  Pri  tem je bilo iz  narave odstranjenih okoli  12.000 ton 
odpadkov.  Še  pomembnejše  je,  da  smo se  občani  povezali  za  skupno dobro, 



prevzeli odgovornost za svoj kraj in pokazali, kako uspešni smo lahko, kadar se 
vsi borimo za isti cilj.
Prostovoljske čistilne akcije pa kljub mnogim pozitivnim učinkom problematike 
divjih odlagališč ne morejo trajno rešiti. Tudi če bi akcijo ponavljali, bi problem 
ostajal. Odpadki bi se vedno znova kopičili. Zato je potrebno začeti delati na tem, 
da  do  nelegalnega  odlaganja  sploh  ne  bi  prihajalo.  S  tem namenom je  med 
aprilsko akcijo nastal tudi prvi vseslovenski register divjih odlagališč. V njem se je 
do danes s pomočjo prijav prostovoljcev nabralo že preko 13.000 odlagališč.
Register je bil v pomoč že med akcijo Očistimo Slovenijo, saj smo se z njegovo 
pomočjo lahko sistematično in premišljeno lotili čiščenja. Njegovo vlogo pa želimo 
ohraniti in jo razvijati še naprej, zato smo za letos pripravili projekt Popis divjih 
odlagališč  2011, ki  predstavlja začetek sistematičnega reševanja problematike 
divjih odlagališč v Sloveniji. 
       

1. O projektu Popis divjih odlagališč

2.1 Izhodišča

Kot smo že omenili nihče v Sloveniji v resnici ne ve, koliko je sploh divjih 
odlagališč, kje so in kakšne odpadke vsebujejo. Zato tudi ni mogoče pripraviti 
strategije za boj proti nelegalnemu odlaganju. Ocene števila divjih odlagališč se 
gibljejo vse od 10.000 do 50.000 odlagališč (Šebenik, 1994).

Prvi vseslovenski popis divjih odlagališč je bil izveden med akcijo Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu. Popisanih je bilo preko 10.000 odlagališč, do danes pa 
so občani prijavili še 3000 novih odlagališč, tako da je skupno število odlagališč v 
Registru okoli 13.000.
Ocenjujemo, da to število predstavlja od 30 do 40% vseh odlagališč. Skupno 
število divjih odlagališč v Sloveniji je torej ocenjeno na 30.000 – 40.000.

2.2 Cilji

Cilji popisa divjih odlagališč so naslednji:
-          K popisovanju divjih odlagališč vključiti čim več prostovoljcev in tako 

spodbuditi ljudi k aktivnemu delovanju v dobro svojega kraja 
-          Na ta način poiskati čim več odlagališč, ki jih še ni v Registru  in tako 

doseči, da bo že letos v Register vpisanih preko 20.000 divjih odlagališč.
-          V vsaki občini poiskati, izobraziti in opremiti vsaj enega popisovalca, ki 

bo od sedaj naprej vsako leto enkrat preverjal vsa odlagališča, ki so v 
Registru.

-          Vsa odlagališča v Registru divjih odlagališč oceniti glede na njihovo 
nevarnost za okolje in tako izdelati podlago za sanacijski načrt za vso 
državo in vsako občino posebej.

-          Odkriti odlagališča, ki so najnevarnejša in opozarjati nanje toliko časa, 
dokler jih pristojne službe ne očistijo.



2.3 Namen in koristi za državo in občine

-           Prihranek denarja:
a)  Popis divjih odlagališč in izdelava sanacijskega načrta sta za občine 

in državo po zakonu obvezna. Kljub temu je revizija Računskega sodišča RS 
v letu 2009 odkrila, da nobena revidirana občina nima popolnega popisa 
svojih divjih odlagališč in da prav nobena revidirana občina nima 
pripravljenega načrta za sanacijo divjih odlagališč (Računsko sodišče RS, 
2009). Razlog je preprost – popisi divjih odlagališč so zelo dragi. Popis 
srednje velike občine stane več tisoč evrov. Popis in izdelava digitalnega 
registra na nekaj več kot 1% površine ene od slovenskih občin v letu 2009 
je stal 12.000 evrov. Ob takih cenah bi enkraten popis cele Slovenije in 
hkratna izdelava digitalnega registra divjih odlagališč stala več kot 10 
milijonov evrov. Če želimo dovolj kvalitetne podatke za strokovno 
utemeljeno sanacijo odlagališč pa moramo popise ponavljati vsako leto.

b)  Ker nameravamo prostovoljske popise opravljati redno, vsako leto, 
bodo podatki o odlagališčih ažurni, hkrati pa bo omogočeno spremljanje, 
kaj se na posameznem območju dogaja z divjimi odlagališči. Opozorili 
bomo lahko na najbolj onesnažena območja in območja, kjer odlagališča 
vedno znova nastajajo. Tako bo mogoče bolj premišljeno usmerjati 
pozornost inšpektorjev, postaviti zapornico, kamero … S tem se bodo 
zmanjšali stroški nadzora, sočasno pa se bo povečala njegova učinkovitost.

c)  Vsako odlagališče v Registru bo ocenjeno glede na njegovo nevarnost za 
okolje. To prinaša občinam in državi poleg finančnih prihrankov (stroški 
izdelave strokovnih podlag za načrt sanacije divjih odlagališč za vsako 
občino in za celotno Slovenijo bi znašali več sto tisoč evrov letno) tudi 
opozorilni sistem, s pomočjo katerega bo mogoče s hitrim ukrepanjem 
učinkovito zaščititi vire pitne vode in zdravje ljudi. Najnevarnejša divja 
odlagališča bodo namreč lahko očiščena prednostno, v najkrajšem času, za 
kar si bomo prizadevali z vsemi močmi.

d) S premišljenim ukrepanjem se bomo izognili nepremišljeni, nesistematični 
sanaciji divjih odlagališč, za kar se letno v Sloveniji porabi več milijonov 
evrov. Ker problema ne rešujemo sistematično se odlagališča vedno znova 
pojavljajo, večinoma na istih mestih, porabljen denar pa je tako izgubljen, 
brez dolgoročnih učinkov.

e)  Vse več občin je začelo pripravljati svoje računalniške aplikacije za 
prijavo divjih odlagališč. Register divjih odlagališč je občinam, ki tovrstnih 
aplikacij še nimajo, vedno na voljo za prijavo in spremljanje podatkov o 
divjih odlagališčih. S tem posamezni slovenski občini lahko prihranimo vsaj 
nekaj deset tisoč evrov za pripravo in vzdrževanje ustrezne programske 
opreme.

f)   Z vsakoletnim opozarjanjem na problematiko divjih odlagališč, 
ozaveščanjem in spodbujanjem aktivnosti občanom se bo ozaveščenost 
občanov o škodljivosti odlaganja odpadkov v naravo povečala, toleranca 
do nelegalnega odlaganja pa zmanjšala. To pomeni manj divjih odlagališč 
ter manjše stroške države in občin za njihovo sanacijo.

-          Iskanje primerov dobrih praks
S pomočjo rednih popisov bo mogoče spremljanje, kako se posamezna občina 
in država spopada z divjimi odlagališči. Mogoče bo spremljati učinkovitost 
posameznih ukrepov, ugotoviti ali se stanje v državi oziroma posamezni občini 
izboljšuje ter primerjati napredek občin med seboj. Tako bomo lahko odkrivali 
tudi primere najboljših praks pri spopadanju z nelegalnim odlaganjem, jih 



predstavili drugim in na njihovi podlagi predlagali sistemske in zakonodajne 
izboljšave. 

-          Aktivacija občanov
a)      Register divjih odlagališč bo zmeraj na voljo občanom za spremljanje 

kako učinkovita je država in njihova občina pri spopadanju s problematiko 
nelegalnega odlaganja. Register omogoča enostavnejše prijave odlagališč, 
saj se občanu ni treba več obračati direktno na inšpekcije. To storimo 
namesto njega lahko mi.

b)      V Register bo vključena tudi aplikacija za pomoč občanom pri 
organizaciji lokalnih prostovoljskih čistilnih akcij, s pomočjo katere bodo 
lahko občani z enim klikom na posamezno odlagališče izvedeli približno 
koliko prostovoljcev in opreme potrebujejo za njegovo čiščenje, si natisnili 
zemljevid odlagališča ipd.

c)      Vključevanje prostovoljcev v skrb za lokalno okolje ima mnogo pozitivnih 
učinkov, ki so pogosto celo pomembnejši kot urejanje problematike divjih 
odlagališč. Občutek, da lahko pomagamo, da se nas glas sliši, pomembno 
prispeva h kvaliteti bivanja vseh nas.


