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na ravnanje z gradbenimi odpadkina ravnanje z gradbenimi odpadki
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Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RS je zaskrbljujoenih odpadkov v RS je zaskrbljujočče.e.

Kljub temu, da je teKljub temu, da je težžko ali skoraj nemogoko ali skoraj nemogočče natane natanččno opredeliti koliko je v RS divjih no opredeliti koliko je v RS divjih 
odlagaliodlagališščč, strokovnjaki na podlagi znanih okoli, strokovnjaki na podlagi znanih okoliššččin in dejstev sklepajo, da jih je in in dejstev sklepajo, da jih je 
nekje med 30.000 in 40.000nekje med 30.000 in 40.000, predvsem gradbenih., predvsem gradbenih.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
V RS letno nastane veV RS letno nastane večč kot dva milijona ton gradbenih odpadkov, veliko od teh se kot dva milijona ton gradbenih odpadkov, veliko od teh se 

odloodložži nelegalno.i nelegalno.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
VeVeččino materiala na odlagaliino materiala na odlagališšččih (pribliih (približžno 85%) predstavljajo gradbeni in organski no 85%) predstavljajo gradbeni in organski 

odpadki, pribliodpadki, približžno 10% pa je komunalnih odpadkov.no 10% pa je komunalnih odpadkov.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Glavni nevarni gradbeni odpadki so salonitne ploGlavni nevarni gradbeni odpadki so salonitne plošščče, asfalt, steklena volna in katran za e, asfalt, steklena volna in katran za 

izolacijo.izolacijo.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Najbolj vabljiv dejavnik nedovoljenega kopiNajbolj vabljiv dejavnik nedovoljenega kopiččenja velikih kolienja velikih količčin gradbenih odpadkov so in gradbenih odpadkov so 

opuopuššččene gramoznice.ene gramoznice.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
NajveNajveččje je šštevilo nelegalnih odlagalitevilo nelegalnih odlagališščč je v poraje v poraššččenem okolju, tam, kjer so oenem okolju, tam, kjer so oččem em 

prikrita. Veprikrita. Večč kot polovica vseh odlagalikot polovica vseh odlagališščč je v grmije v grmiššččih, redkem in strnjenem gozdu. ih, redkem in strnjenem gozdu. 



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
OOččitno je, da ljudje ne itno je, da ljudje ne žželijo imeti odpadkov pred svojimi pragovi, saj je na pozidanih elijo imeti odpadkov pred svojimi pragovi, saj je na pozidanih 

obmoobmoččjih evidentiranih manj kot 1% divjih odlagalijih evidentiranih manj kot 1% divjih odlagališščč. . 



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
NajveNajvečč divjih odlagalidivjih odlagališščč odpadkov je tam, kjer je moodpadkov je tam, kjer je možžen dovoz materiala.en dovoz materiala.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Podatki o aktivnosti kaPodatki o aktivnosti kažžejo, da je pribliejo, da je približžno tretjina divjih odlagalino tretjina divjih odlagališščč odpadkov polno ali odpadkov polno ali 

delno aktivnih, kar kadelno aktivnih, kar kažže na e na žživahno dogajanje v prostoru.ivahno dogajanje v prostoru.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Stanje v prostoru je danes alarmantno, sredstev za takojStanje v prostoru je danes alarmantno, sredstev za takojššnjo sanacijo ni dovolj. njo sanacijo ni dovolj. 



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Kljub temu, da predelava odpadkov naraKljub temu, da predelava odpadkov narašščča, absolutne kolia, absolutne količčine legalno in nelegalno ine legalno in nelegalno 

odloodložženih odpadkov ne upadajo.enih odpadkov ne upadajo.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Kot poglavitne vzroke za nastanek divjih odlagaliKot poglavitne vzroke za nastanek divjih odlagališščč nevladne organizacije zaznavajo nevladne organizacije zaznavajo 

predvsem brezbripredvsem brezbrižžnost, neozavenost, neozaveššččenost in neustrezen odnos ljudi do okolja.enost in neustrezen odnos ljudi do okolja.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Sprotno Sprotno ččiiššččenje divjih odlagalienje divjih odlagališščč ni dolgoroni dolgoroččna rena reššitev, zato imamo v Sloveniji 20itev, zato imamo v Sloveniji 20--letni letni 

boj brez pravih rezultatov.boj brez pravih rezultatov.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Nedovoljeno odloNedovoljeno odložženi odpadki so nevarni. eni odpadki so nevarni. 



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Poleg njihove vizualne neprivlaPoleg njihove vizualne neprivlaččnosti predstavljajo gronosti predstavljajo grožžnjo zdravju ljudi in narave, so njo zdravju ljudi in narave, so 

eden izmed krivcev za onesnaeden izmed krivcev za onesnažževanje virov pitne vode, prsti in zraka, kvarijo videz evanje virov pitne vode, prsti in zraka, kvarijo videz 
pokrajine, zmanjpokrajine, zmanjššujejo vrednost nepremiujejo vrednost nepremiččnin in monin in možžnosti turizma, obenem pa nosti turizma, obenem pa 
pomenijo stropomenijo strošške nekaj milijonov evrov na leto.ke nekaj milijonov evrov na leto.



Stanje divje odloStanje divje odložženih odpadkov v RSenih odpadkov v RS
Dejavniki, ki spodbujajo nastanek divjih odlagaliDejavniki, ki spodbujajo nastanek divjih odlagališščč, so dostopnost in ne prevelika , so dostopnost in ne prevelika 

oddaljenost zemljioddaljenost zemljišščč, ki niso gospodarno izrabljena in dajejo vtis, da so nikogar, ki niso gospodarno izrabljena in dajejo vtis, da so nikogarššnja.nja.



Zakonodaja s podroZakonodaja s področčja gradbenih odpadkovja gradbenih odpadkov

Ravnanje z odpadki v Republiki Sloveniji ureja krovni zakon, Ravnanje z odpadki v Republiki Sloveniji ureja krovni zakon, Zakon o varstvu okoljaZakon o varstvu okoljaZakon o varstvu okoljaZakon o varstvu okoljaZakon o varstvu okoljaZakon o varstvu okoljaZakon o varstvu okoljaZakon o varstvu okolja
(ZVO(ZVO--11)), skupaj z nekaterimi podzakonskimi predpisi. , skupaj z nekaterimi podzakonskimi predpisi. 

Uredbe, ki urejajo podroUredbe, ki urejajo področčje gradbenih odpadkov:je gradbenih odpadkov:

Uredba o odpadkiUredba o odpadkiUredba o odpadkiUredba o odpadkiUredba o odpadkiUredba o odpadkiUredba o odpadkiUredba o odpadkihhhhhhhh ((Uradni list RS, Uradni list RS, ššt. 103/11) t. 103/11) ..

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihUredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihUredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihUredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihUredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihUredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihUredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihUredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS (Uradni list RS ššt.t.
34/08).34/08).

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbestUredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbestUredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbestUredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbestUredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbestUredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbestUredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbestUredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS (Uradni list RS ššt. 34/08).t. 34/08).

Uredba o obremenjevanju tal z vnaUredba o obremenjevanju tal z vnaUredba o obremenjevanju tal z vnaUredba o obremenjevanju tal z vnaUredba o obremenjevanju tal z vnaUredba o obremenjevanju tal z vnaUredba o obremenjevanju tal z vnaUredba o obremenjevanju tal z vnaššššššššanjem odpadkovanjem odpadkovanjem odpadkovanjem odpadkovanjem odpadkovanjem odpadkovanjem odpadkovanjem odpadkov (Uradni list RS (Uradni list RS ššt. 34/08).t. 34/08).

Uredba o obdelavi odpadkov v premiUredba o obdelavi odpadkov v premiUredba o obdelavi odpadkov v premiUredba o obdelavi odpadkov v premiUredba o obdelavi odpadkov v premiUredba o obdelavi odpadkov v premiUredba o obdelavi odpadkov v premiUredba o obdelavi odpadkov v premiččnih napravahnih napravahnih napravahnih napravahnih napravahnih napravahnih napravahnih napravah (Uradni list RS (Uradni list RS ššt. 34/08).t. 34/08).



Zakonodaja s podroZakonodaja s področčja gradbenih odpadkovja gradbenih odpadkov

S temi akti je slovenska zakonodaja dobila znaS temi akti je slovenska zakonodaja dobila značčilno prepoznavno obliko in strukturo, ilno prepoznavno obliko in strukturo, 
podobno pravnemu redu Evropske unije. Okoljska politika EU je mopodobno pravnemu redu Evropske unije. Okoljska politika EU je moččno vplivala na no vplivala na 
okoljsko politiko in zakonodajo v Republiki Sloveniji.okoljsko politiko in zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Kljub temu, da je okoljska zakonodaja RS ustrezno prilagojena prKljub temu, da je okoljska zakonodaja RS ustrezno prilagojena pravnemu redu EU, leavnemu redu EU, le--
ta ni uta ni uččinkovita. inkovita. 

Zakonodaja omogoZakonodaja omogočča delo pristojnih organov na lokalnem in dra delo pristojnih organov na lokalnem in držžavnem nivoju, a leavnem nivoju, a le--ti ti 
problematike divjih odlagaliproblematike divjih odlagališščč ne obravnavajo kot ene od prednostnih nalog.ne obravnavajo kot ene od prednostnih nalog.

UUččinkovito delo ininkovito delo inššpekcijskih organov ni mopekcijskih organov ni možžno, ker so si velikokrat drno, ker so si velikokrat držžavni in obavni in obččinski inski 
zakonodajni predpisi do dolozakonodajni predpisi do določčene mere celo v nasprotju.ene mere celo v nasprotju.

Na tem podroNa tem področčju je ju je šše vedno opazna povsem nepotrebna delitev nalog ine vedno opazna povsem nepotrebna delitev nalog inššpekcijskega pekcijskega 
nadzora na lokalni in drnadzora na lokalni in držžavni nivo. avni nivo. 



DrDržžavne in obavne in obččinske strategije ravnanja z gradbenimi inske strategije ravnanja z gradbenimi 
odpadki niso uodpadki niso uččinkoviteinkovite

Gradbena podjetja in gradbeniki Gradbena podjetja in gradbeniki samsamii priznavajo, da odpadkov ne odlagajo na legalna priznavajo, da odpadkov ne odlagajo na legalna 
odlagaliodlagališščča in tega tudi ne bodo poa in tega tudi ne bodo poččela, dokler tega ne bodo poela, dokler tega ne bodo poččeli vsi, saj bi se s eli vsi, saj bi se s 
plaplaččevanjem za odlaganje postavila v nekonkurenevanjem za odlaganje postavila v nekonkurenččen poloen položžaj.aj.

RaRaččunsko sodiunsko sodišščče RS v svoji reviziji iz leta 2010 ugotavlja, da nadzora nad toke RS v svoji reviziji iz leta 2010 ugotavlja, da nadzora nad tokovi ovi 
gradbenih odpadkov praktigradbenih odpadkov praktiččno ni. no ni. 

Izogibanje stroIzogibanje strošškom legalnega odlaganja (strokom legalnega odlaganja (strošškom prevoza do pogosto precej kom prevoza do pogosto precej 
oddaljenih legalnih odlagalioddaljenih legalnih odlagališščč in plain plaččila odlaganja) je verjetno najpomembnejila odlaganja) je verjetno najpomembnejšši vzrok i vzrok 
za nastanek divjih odlagaliza nastanek divjih odlagališščč..



DrDržžavne in obavne in obččinske strategije ravnanja z gradbenimi inske strategije ravnanja z gradbenimi 
odpadki niso uodpadki niso uččinkoviteinkovite

Ob primerjavi sistemske urejenosti okoljske zakonodaje Ob primerjavi sistemske urejenosti okoljske zakonodaje v EU v EU lahko ugotovimo, da ima lahko ugotovimo, da ima 
Slovenija zelo napredno urejen Slovenija zelo napredno urejen formalni formalni sistem, saj je ena redkih evropskih drsistem, saj je ena redkih evropskih držžav, ki av, ki 
ima okoljsko zakonodajo celovito urejeno in skoraj v celoti prilima okoljsko zakonodajo celovito urejeno in skoraj v celoti prilagojeno evropskim agojeno evropskim 
uredbam in direktivam.uredbam in direktivam.

Na Na žžalost pa je potrebno dodati, da kljub temu, da  ima tako varovanalost pa je potrebno dodati, da kljub temu, da  ima tako varovanje okolja kot je okolja kot 
ravnanje z odpadki v RS dobro zakonodajno osnovo, ravnanje z odpadki v RS dobro zakonodajno osnovo, žže vee večč kot dve desetletji kot dve desetletji 
pomembnega dejanskega napredka ni bilo, ker se tako pravni, orgapomembnega dejanskega napredka ni bilo, ker se tako pravni, organizacijski in tudi nizacijski in tudi 
tehnolotehnološški deli sistema niso ustrezno dopolnjevali in dogradili. ki deli sistema niso ustrezno dopolnjevali in dogradili. 

DrDržžava in lokalne skupnosti ne zmorejo ustvariti ustrezne klime in ava in lokalne skupnosti ne zmorejo ustvariti ustrezne klime in okolja za optimalen okolja za optimalen 
razvoj ustreznih, predvsem urazvoj ustreznih, predvsem uččinkovitih sistemov ravnanja z gradbenimi odpadki.inkovitih sistemov ravnanja z gradbenimi odpadki.



DrDržžavne in obavne in obččinske strategije ravnanja z gradbenimi inske strategije ravnanja z gradbenimi 
odpadki niso uodpadki niso uččinkoviteinkovite

Neurejenost zbiranja in predelave gradbenih odpadkov je dejavnikNeurejenost zbiranja in predelave gradbenih odpadkov je dejavnik, katerega ureditev , katerega ureditev 
na celotnem slovenskem ozemlju bi povzrona celotnem slovenskem ozemlju bi povzroččila pomemben premik pri zmanjila pomemben premik pri zmanjšševanju evanju 
šštevila divjih odlagalitevila divjih odlagališščč..

Sledljivost odlaganja odpadkov bi bila lahko vzpostavljena v posSledljivost odlaganja odpadkov bi bila lahko vzpostavljena v postopku pridobivanj topku pridobivanj 
uporabnih dovoljenj za objekte.uporabnih dovoljenj za objekte.

Divja odlagaliDivja odlagališščča gradbenih odpadkov so odlia gradbenih odpadkov so odliččen vir surovin.en vir surovin.

Sprejemanje gradbenih odpadkov na deponijah bi moralo biti povseSprejemanje gradbenih odpadkov na deponijah bi moralo biti povsem brezplam brezplaččno.  no.  



Nadzorni organi in gradbeni odpadkiNadzorni organi in gradbeni odpadki

InInInInInInInInššššššššpektorat RS za kmetijstvo in okoljepektorat RS za kmetijstvo in okoljepektorat RS za kmetijstvo in okoljepektorat RS za kmetijstvo in okoljepektorat RS za kmetijstvo in okoljepektorat RS za kmetijstvo in okoljepektorat RS za kmetijstvo in okoljepektorat RS za kmetijstvo in okolje

-- InInššpekcija za okolje in naravo. pekcija za okolje in naravo. 

Pristojna za nadzor nad predpisi, ki urejajo ravnanje z gradbeniPristojna za nadzor nad predpisi, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki.mi odpadki.

ObObObObObObObObččinske ininske ininske ininske ininske ininske ininske ininske inššššššššpekcijepekcijepekcijepekcijepekcijepekcijepekcijepekcije

Pristojna za nedovoljeno odlaganje gradbenih odpadkov, ki izviraPristojna za nedovoljeno odlaganje gradbenih odpadkov, ki izvirajo iz gospodinjstva.jo iz gospodinjstva.



Nadzorni organi in gradbeni odpadkiNadzorni organi in gradbeni odpadki

Pri analizi letnih poroPri analizi letnih poroččil pristojnih inil pristojnih inššpekcijskih organov in policije lahko ugotovimo, da pekcijskih organov in policije lahko ugotovimo, da 
pristojni nadzorni organi, pristojni nadzorni organi, šše zdalee zdalečč ne dosegajo prine dosegajo priččakovanega procenta obravnave akovanega procenta obravnave 
divjih odlagalidivjih odlagališščč, da bi lahko govorili  vsaj o obvladovanju problematike. , da bi lahko govorili  vsaj o obvladovanju problematike. 



Nadzorni organi in gradbeni odpadkiNadzorni organi in gradbeni odpadki

Zaradi neaktivnosti prekrZaradi neaktivnosti prekršškovnih organov se krkovnih organov se krššitelji zavedajo, da je verjetnost sankcij itelji zavedajo, da je verjetnost sankcij 
majhna, zato neustrezna kaznovalna politika spodbuja nelegalno dmajhna, zato neustrezna kaznovalna politika spodbuja nelegalno dejavnost.ejavnost.

Preventivne funkcije nadzornih organov praktiPreventivne funkcije nadzornih organov praktiččno ni opaziti.no ni opaziti.

Dokler bodo potencialni krDokler bodo potencialni krššitelji spodbujani k prekritelji spodbujani k prekršškom, ker je verjetnost za kazenski kom, ker je verjetnost za kazenski 
postopek majhna, ne bo sprememb na terenu.postopek majhna, ne bo sprememb na terenu.

InInššpekcijski upravni postopek je izjemno neupekcijski upravni postopek je izjemno neuččinkovit. inkovit. 



Namesto zakljuNamesto zaključčkaka

RazvitejRazvitejšše skandinavske dre skandinavske držžave imajo podobno urejeno okoljsko zakonodajo kot v RS, ave imajo podobno urejeno okoljsko zakonodajo kot v RS, 
sistem ravnanja z odpadki pa deluje nepredstavljivo bolje kot prsistem ravnanja z odpadki pa deluje nepredstavljivo bolje kot pri nas. i nas. 

Sanacijski ukrepi so brezpredmetni in neracionalni, dokler ne boSanacijski ukrepi so brezpredmetni in neracionalni, dokler ne bo zbiranje in predelava zbiranje in predelava 
gradbenih odpadkov, ki spodbujajo tudi nelegalno odlaganje preosgradbenih odpadkov, ki spodbujajo tudi nelegalno odlaganje preostalih odpadkov, talih odpadkov, 
urejeno sistemsko (gospodarska javna sluurejeno sistemsko (gospodarska javna služžba na regionalnem nivoju,  koncesionarji ba na regionalnem nivoju,  koncesionarji 
na lokalnem nivoju) na nana lokalnem nivoju) na naččin, ki bo izvajalce teh aktivnosti ekonomsko spodbujal. in, ki bo izvajalce teh aktivnosti ekonomsko spodbujal. 
Za to je potrebna zgolj politiZa to je potrebna zgolj političčna volja in postavitev rena volja in postavitev rešševanja te problematike na evanja te problematike na 
prioritetna mesta v programih politiprioritetna mesta v programih političčnih strank.nih strank.



Hvala Vam za Hvala Vam za pozornostpozornost

VpraVpraššanjeanje??
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