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1. UVOD
Nelegalno odlaganje odpadkov je odlaganje odpadkov na območjih, kjer to ni dovoljeno
(Illegal dumping…, 1998, str. 1). Pogosto se ločuje med nelegalnim odlaganjem
(odmetavanjem) manjših količin odpadkov (angl. littering oz. smetenje) in odlaganjem večjih
količin odpadkov. Za nelegalno odlaganje odpadkov v tej raziskavi upoštevam načrtno
odlaganje večjih količin odpadkov (več kot 1 m3).
Nelegalno odlaganje je breme za okolje. Reševanje problematike divjih odlagališč je
pomembno, pomenijo grožnjo zdravju ljudi, ogrožajo podtalnico, ozračje (s požari, smradom),
prst, imajo pa tudi neposredne in posredne negativne učinke na gospodarstvo zaradi nižanja
vrednosti nepremičnin, omejevanja turističnega potenciala, visokih stroškov sanacij in
stroškov inšpekcijskega nadzora (Šebenik, 1994; Illegal dumping…, 1998; Smrekar, 2007;
Keuc, 2010).
Prvi ukrepi proti neustreznemu odlaganju odpadkov so nastali že pred več tisočletji, ko so se s
pojavom prvih mest razvili tudi prvi sistemi zbiranja in odlaganja odpadkov. Kasneje so z
večanjem mest sistemi ravnanja z odpadki postajali vse bolj kompleksni. Ukrepi proti
neželenemu odlaganju odpadkov so bili namenjeni izboljševanju sanitarnih razmer, ki so v
prenaseljenih mestih pogosto povzročale izbruhe bolezni (History of Waste Management,
2014). V času industrijske revolucije so s povečanjem proizvodnje močno narasle tudi
količine odpadkov. To je privedlo do širjenja javnih sistemov zbiranja odpadkov. Leta 1910 je
imelo sistem zbiranja gospodinjskih odpadkov že 80 % vseh mest v ZDA (History of Waste
Management, 2014), Ljubljana pa je uvedla javni sistem zbiranja odpadkov leta 1924
(Orožen-Adamič, Pleskovič, 1975, str. 123). Kljub temu se je velik delež odpadkov še vedno
odlagal zunaj organiziranega sistema, kar pa ni bistveno bolj obremenjevalo okolja kot
legalna odlagališča, saj tudi ta niso bila urejena tako, da ne bi ogrožala okolja. Velik del
odpadkov, ki so jih zbirale javne službe, se je brez obdelave odlagal v reke, morja ali na
»primerna« konkavna območja v bližini naselij (Orožen-Adamič, Pleskovič, 1975; Lewis,
2007). V 20. stoletju se je močno spremenila sestava odpadkov (Lewis, 2007, str. 15), ti so
zaradi potrošnje novih materialov (npr. plastika, čistila, elektronika…) postajali potencialno
nevarnejši za okolje. Okrepile so se okoljevarstvene pobude. Rimski klub je objavil Poročilo o
mejah rasti, ki je razširilo zavedanje o nevarnosti neupoštevanja omejenih nosilnosti okolja
(Meadows in sod., 1972). Uveljavilo se je zavedanje, da pri ravnanju z odpadki ni pomembno
le to, da se odpadkov znebimo na čim hitrejši, lažji in najcenejši način (Orožen-Adamič,
Pleskovič, 1975, str. 122). Izvedene so bile prve raziskave, ki so proučevale okoljske pritiske
odlagališč odpadkov in ukrepe za njihovo sanacijo (v Sloveniji npr. Pogačnik, 1972; OroženAdamič, Pleskovič, 1975; Plut, 1981). Zaostrila se okoljska zakonodaja (npr. Deposit of
poisonous waste act, 1972; Fujikura, 2011), postopno se je povečeval delež prebivalstva,
vključenega v sistem ravnanja z odpadki. Z dostopom do komunalnih storitev je postalo
odlaganje odpadkov na območjih, ki temu niso posebej namenjena, tudi v javnosti vse bolj
nesprejemljivo ter zakonsko vedno strožje sankcionirano.
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Danes je nelegalno odlaganje še vedno prisotno po vsem svetu, pri čemer je opazna razlika
med gospodarsko razvitejšimi ter ostalimi državami. Nekatere gospodarsko razvite države so
z vlaganji v izboljšanje infrastrukture ravnanja z odpadki, s povečevanjem deleža
gospodinjstev in podjetij, vključenih v sistem ravnanja z odpadki, z reciklažo odpadkov,
ozaveščevalnimi akcijami, ustrezno zakonodajo, učinkovitim nadzorom ter drugimi
aktivnostmi v zadnjih desetletjih postopno močno zmanjšale delež odpadkov, ki se odlagajo
nelegalno (npr. Webb in sod., 2006; Calo, Parise, 2009), pri čemer je količina nelegalno
odloženih odpadkov tudi v nekaterih razvitih državah po letu 2000 še vedno naraščala (npr.
Bennet, 2010, str. 3; Crackdown on…, 2008, str. 10). V državah v razvoju je še vedno
pogosto najpomembnejše sploh zagotoviti odvoz odpadkov in sprejemljive razmere na
legalnih odlagališčih (Lakshmikantha, 2006; Calo, Parise, 2009).
Problematiko nelegalnega odlaganja zaostruje današnji način življenja, katerega stranski
proizvod so velike količine odpadkov. Evropska okoljska agencija je ocenila, da je bilo v EU
v letu 1999 proizvedenih 2000 milijonov ton odpadkov (Fagan, 2002, str. 11). V Sloveniji je
med letoma 2002 in 2008 količina vseh nastalih odpadkov narasla za 55 % (Poročilo o
okolju…, 2010). Industrijska proizvodnja je proizvodnja smeti, ki poteka posredno prek
proizvodnje uporabnih proizvodov (Hebermeyer, Lotter, 1994, str. 199). Nelegalno odlaganje
odpadkov je v tem smislu zgolj najmanj zaželeni način ravnanja z odpadki.
Obsežnost problematike nenadzorovanega odlaganja odpadkov je zaradi pomanjkanja
podatkov težko oceniti. Rednih nacionalnih popisov divjih odlagališč zaradi visokih stroškov
ne izvaja nobena država, zato obstajajo le posredne ocene. V Bosni in Hercegovini je na
primer leta 2002 imelo urejen odvoz odpadkov le 45% urbanih gospodinjstev, medtem ko
ruralna območja niso imela zagotovljenega odvoza odpadkov, zato se je tam večina odpadkov
odlagala na divjih odlagališčih (Calo, Parise, 2009). Britanska okoljska agencija pa na primer
poroča, da znašajo ocenjeni stroški nelegalnega odlaganja v Veliki Britaniji 100-150
milijonov funtov na leto (Ichinose, Yamamoto, 2011). Ocenjeni stroški, ki jih imajo slovenske
občine s sanacijo divjih odlagališč, so okoli 3 milijone evrov na leto, pri čemer je število
divjih odlagališč v Sloveniji še vedno ocenjeno na 30.000-40.000 (Popis divjih odlagališč…,
2011, str. 3).
Trend onesnaženosti z nelegalnimi odlagališči kaže, da bo v gospodarsko manj razvitih
državah zaradi naraščanja količine proizvedenih odpadkov (Hoornweg, Bhada-Tata, 2014),
(nelegalnega) uvoza odpadkov (npr. EU exporting…, 2014; Europol warns…, 2015) ter hkrati
neučinkovite zakonodaje in sistema ravnanja z odpadki (Calo, Parise, 2009) onesnaženje
ostalo na visoki ravni ali celo naraščalo, v gospodarsko najbolj razvitih državah pa bo z
nadaljevanjem ukrepov za zmanjševanje nelegalnega odlaganja količina tako odloženih
odpadkov ostajala na razmeroma nizki ravni. Kaže pa, da nobena država problematike v
bližnji prihodnosti ne bo v celoti odpravila (npr. Bland, 2013; Muhamading, 2015). V Baslu,
tretjem največjem švicarskem mestu, je bilo na primer v letu 2013 prijavljenih 5300 kršitev,
povezanih z nepravilno odloženimi odpadki (Bosley, Bandel, 2014).

3

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________

1.1 NELEGALNO ODLAGANJE ODPADKOV V SLOVENIJI
Za 30.000-50.000 divjih odlagališč v Sloveniji (Šebenik, 1994; Popis divjih odlagališč…,
2011) smo krivi prebivalci Slovenije, čeprav pogosto iščemo krivca drugje, v določenih
družbenih skupinah, v »državi« oziroma njenih organih.
Tipičen je odziv, zabeležen v Dolenjskem listu leta 1998: »Ob vprašanju, kdo je naredil kup
nesnage v smetarsko zanimivem kotičku pri Dolnjem Leskovcu, so domačini lahko kar malce
užaljeni. Storilci namreč niso vaščani, ampak ljudje iz bližnje in celo daljne okolice Dolnjega
Leskovca« (Luzar, 1998, str.7). Veliko število odlagališč lahko obravnavamo kot zgovoren
kazalnik odnosa do okolja, narave, prostora itd. (Kos, 1999). Zanimivo pa je, da je v izjavah
prebivalcev nasprotno mogoče zaznati visoko okoljsko zavest. Mnenjske raziskave
ugotavljajo, da 80 ali 90 odstotkov ljudi izraža stališča, ki so v podporo varovanju narave.
Obstaja pa velika razlika med deklarativno in dejansko okoljsko zavestjo (Kos, 2010).
Omenjeno protislovje pa ni značilno le za Slovenijo. Značilno je tudi za druge narode in cele
države (Coverly in sod., 2003; Gille, 2007). V raziskavi v Veliki Britaniji je na primer dve
tretjini vprašanih trdilo, da odpadke reciklirajo vedno, ko je to mogoče. Ob tem pa je raven
recikliranja v Veliki Britaniji dosegala le okoli 10% (Coverly in sod., 2003, str. 10). Odpadki
predstavljajo ključ do razumevanja tega, kaj potrošniki zares počnejo in to je pogosto v
nasprotju s tem, kar trdijo, da delajo (Coverly in sod., 2003). Goffman to ravnanje pojasnjuje
v teoriji upravljanja vtisa. Trdi, da ljudje želijo dati vtis, da se njihovo delovanje ujema z
njihovimi vrednotami. S tem ustvarjajo pozitiven vtis in se izogibajo temu, da bi jih drugi
imeli za nenačelne (Goffman, 1971).
Ker je odlaganje odpadkov v naravo v naši družbi v glavnem (in vedno bolj) nesprejemljivo,
se ljudje trudijo delati vtis, da tega ne počnejo in takega vedenja večinoma ne priznajo, kljub
temu pa se še vedno dogaja. Ravbar (2008) ugotavlja, da je polovica vseh popisanih divjih
odlagališč na Krasu še v uporabi, kljub temu da sta zbiranje in odvoz odpadkov po vsem
Krasu urejena od leta 1993 ter da so zaradi nizkih samočistilnih sposobnosti kraški
vodonosniki izjemno občutljivi za onesnaženje. Podobno Smrekar, Breg in Slavec (2006)
ugotavljajo, da je na zaščitenem vodovarstvenem območju vodarne Jarški Prod dovažanje
odpadkov še vedno dejavno. Raziskava iz leta 2006 je znotraj vodovarstvenih
območjih v občini Ljubljana odkrila preko 1000 odlagališč.
V skladu z Goffmanovo teorijo se obnaša tudi država. Ker učinkovito razreševanje
problematike divjih odlagališč ni preprosto, ampak zahteva dobro dolgoročno načrtovanje,
usklajeno delovanje različnih sektorjev ter precejšnja finančna sredstva, državne in občinske
institucije problema v kratkem času seveda niso zmogle odpraviti, slabega stanja pa tudi niso
zmogle priznati, ampak so ga pometle pod preprogo. Problematika divjih odlagališč pa žal
ostaja do danes nerazrešena oziroma brez vizije razreševanja. Zanemarjanje tega problema je
prikladen »ukrep«, saj večinoma ta odlagališča zares nastajajo na krajih, kjer so večini precej
neopazna. Ukrepanje, ki bi prineslo rezultate že v enem mandatu, pa je težavno.
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Je pa problematika divjih odlagališč javnosti precej dobro poznana, kar dokazujejo tudi
številne objave v medijih. V COBISS-u je navedenih na desetine naslovov člankov,
povezanih z divjimi odlagališči, npr.: Odpadkov se znebijo kar v jame, mrtve rokave in
gramoznice (Delo, 6.2.1991), Črna, ne zelena dolina (Novi tednik, 8.4.1993), Črna
odlagališča – ogledalo naše duše (Prepih, januar 1993), Zahtevajo kazni, ne le opozorila: KS
Boštanj zoper razraščanje črnih deponij (Dolenjski list, 10.2.1994), Še inšpekcija ne more nič:
z divjimi odlagališči in tistimi, ki smetijo, se v občini borijo že nekaj let (Naša Kronika,
19.8.1999), Divje smetišče v občini Ig bo na koncu sanirala MOL : zaradi črnega odlagališča
odpadkov pri vodarni Brest že nekaj časa grozi prepoved črpanja vode (Delo, 20.5.1998), Na
Krasu je najlaže smeti vreči v jamo: vsaka peta jama na Krasu je divje odlagališče (Nedelo,
20.6.1999), Gozdovi so polni smeti (Delo, 29.5.1998), V gozdu še vedno naletimo na smeti
(Notranjske novice, 22.4.2005), S smetmi kar v gozd? (Notranjsko-kraške novice, 11.5.2007),
Obala - divja odlagališča rastejo kot gobe po dežju (Regional Obala, 2.10.2012).
Veliko zanimanje medijev in javnosti dokazuje tudi izjemen uspeh obeh akcij Očistimo
Slovenijo. Prva je bila od decembra 2009 do maja 2010 v medijih deležna preko 3000 objav
(Petrovič, 2010, str. 79), kar pomeni velik ozaveščevalni potencial. Izsledki raziskave, ki je
bila na reprezentativnem vzorcu 648 posameznikov izvedena po zaključku projekta, kažejo,
da je kar 99 % Slovencev poznalo akcijo Očistimo Slovenijo, 93 % jo je prepoznalo kot
uspešno ali zelo uspešno, 97 % pa bi se akcije udeležilo ponovno (Petrovič, 2010, str. 150).
Zanimiv in pravzaprav tipičen za področje odpadkov je podatek, da je po isti raziskavi 31 %
anketirancev odgovorilo, da so se udeležili akcije, 9 % že prej ali pozneje, 8 % pa naj bi jih
čistilo celo več dni (Petrovič, 2010, str. 150). Po uradnih podatkih je v akciji sodelovalo
dobrih 13 % slovenskih prebivalcev. Mnogi anketiranci so se torej počutili krive, ker niso
sodelovali, in so odgovorili pritrdilno, tudi če se akcije niso udeležili. Obe akciji sta glede na
delež udeleženega prebivalstva najuspešnejši prostovoljski okoljski akciji v zgodovini. Doslej
so bile prostovoljske čistilne akcije v okviru projekta World Cleanup izvedene v več kot
polovici držav sveta, vendar udeležba nikjer ni presegla 8 % prebivalstva, v Sloveniji pa se je
obakrat približala 15 %.
Razlogov za tako velik interes za problematiko divjih odlagališč v Sloveniji je več. Javnost v
Sloveniji je morda v primerjavi z drugimi državami nadpovprečno okoljsko ozaveščena.
Smeti so zaradi relativno ohranjene narave v Sloveniji še posebej moteč element v pokrajini.
Smeti so v našem kulturnem okolju nekaj umazanega, nezaželenega, kar ne bi smelo biti na
očeh. Kot je na primer v intervjuju, ki so ga Ekologi brez meja opravili v letu 2010, povedal
Matej Selan: »Sam vem, tako kot so me od malega učili, da je treba odpadke vedno
pospraviti.« (Ekologi brez meja, 2010)
Razlogi, zakaj prebivalci Slovenije, kljub splošni družbeni nesprejemljivosti tega početja, še
vedno odlagajo odpadke na divjih odlagališčih, so različni.
Eden izmed vzrokov za nastajanje odlagališč je neurejenost odvoza odpadkov. Danes del
gospodinjstev še vedno ni vključen v redni odvoz odpadkov. Po podatkih SURS iz leta 2008 v
zbiranje odpadkov z javnim odvozom niso bili vključeni trije odstotki prebivalcev Slovenije
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(Očistimo Slovenijo…, 2010). Kot ugotavlja Dobnik (2007), na samotnih kmetijah v večini še
vedno odlagajo odpadke na divja odlagališča. Pred 20 leti, ko je Šebenik ocenil, da je v
Sloveniji na okoli 50.000 odlagališčih odloženih 2 milijona kubičnih metrov odpadkov
(Šebenik, 1994), je bilo brez urejenega odvoza komunalnih odpadkov še 25% vseh slovenskih
gospodinjstev.
Delež gospodinjstev brez organiziranega odvoza odpadkov se je torej v zadnjih desetletjih
močno zmanjšal. Kljub temu divja odlagališča še vedno nastajajo (npr. Breg, Kladnik,
Smrekar, 2007; Ravbar, 2008; Keuc, 2010). V popisu odlagališč v okviru akcije Očistimo
Slovenijo v enem dnevu, so popisovalci, enako kot Šebenik, popisovali le ne popolnoma
zaraščena, vidna odlagališča, v nasprotju s Šebenikom pa popis ni zajel odlagališč, kjer so bili
odloženi zgolj »naravni« odpadki (organski odpadki, zemljina, pesek). Kljub temu je bilo v
letu 2010 odkritih preko 10.000 divjih odlagališč, na katerih je bilo odloženih 700.000
kubičnih metrov odpadkov. Sklepamo torej, da se odlaganje na divja odlagališča v zadnjih 20
letih ni bistveno zmanjšalo, kljub bolje urejenemu sistemu odvoza odpadkov.
Že v preteklosti so odlagališča nastajala tudi na območjih, kjer je bil odvoz odpadkov urejen.
»Vsa večja odlagališča nastajajo, ker so tam že od nekdaj. Ljudje so tako preprosto navajeni«
(Leskovšek-Svete, 2009, str. 9). Zgolj reden odvoz komunalnih odpadkov torej ne pomeni
rešitve vseh težav. Potrebno je tudi zagotoviti učinkovito mrežo vedno dostopnih zbirnih
centrov, ki omogočajo cenovno ugodno predelavo ter odlaganje odpadkov za občane in
gospodarstvo. Ichinose in Yamamoto (2011) ugotavljata, da urejen sistem ravnanja z odpadki
zmanjša pogostost divjega odlaganja, saj zmanjša tudi stroške odlaganja na legalnih
odlagališčih.
Ker Slovenija sistem urejenih in dobro opremljenih centrov za ravnanje z odpadki še vedno
vzpostavlja (Dejak in sod., 2010), prevzemanje odpadkov še ni učinkovito in poceni, kar je
posebej očitno pri frakcijah, ki se zbirajo le občasno oziroma jih je potrebno odpeljati do
zbirnih centrov, na primer kosovnih, nevarnih in gradbenih odpadkih. Redkost odvozov
tovrstnih odpadkov, togi in zapleteni sistemi zbiranja, visoke cene odlaganja, oddaljenost in
neustrezni odpiralni časi zbirnih centrov so danes verjetno najpogostejši vzrok, da se del
prebivalcev odloči za nelegalno odlaganje.
Gradbeni odpadki znašajo kar dve tretjini vseh odpadkov na divjih odlagališčih (Smrekar,
Breg, Slavec, 2006). Zaradi ozaveščevalnih akcij v zadnjih letih se je na divjih odlagališčih
zmanjšal delež komunalnih in drugih odpadkov, zato se delež gradbenih odpadkov še
povečuje in v nekaterih občinah dosega že blizu 90 % (Register divjih odlagališč, 2011).
Svoje pripomore tudi kriza v gradbeništvu, ki izvajalce še dodatno prisili k zmanjševanju
stroškov, tudi kadar je to v nasprotju z zakoni. Raziskave o vrstah nezakonito odloženih
odpadkov kažejo neposredno na izvajalce različnih gradbenih posegov, ki se na račun okolja
tako izognejo plačilu zakonitega odstranjevanja odpadkov. Svoj delež prispeva tudi lokalno
prebivalstvo, ki se izogiba plačilu stroškov in prihrani čas, ki bi ga sicer porabilo za odvoz na
zakonito odlagališče ali v zbirni center v brezplačno oddajo (Keuc, 2010). Eden izmed
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intervjuvancev, samostojni podjetnik v gradbeništvu, je v raziskavi Ekologov brez meja
(presenetljivo) priznal, da tudi sam odlaga odpadke v gozd: »Tudi sam odvržem kdaj v gozd
manjše količine odpadnega materiala, gre predvsem za opeko. Tega v življenju nisem naredil
velikokrat, ampak včasih ne gre drugače, saj se mi prevoz ne izplača tako časovno kot
finančno, takšno početje pa tudi ni okolju prijazno.« (Ekologi brez meja, 2010). Zanimivo je,
da omenjeni intervjuvanec prihaja iz področja podizvajalcev v gradbeništvu, za katere velja,
da zaradi zniževanja stroškov odpadke pogosto odlagajo na divja odlagališča. Problematiko
gradbenih odpadkov je v svojih odgovorih znotraj omenjene raziskave posebej omenilo kar 6
od 10 intervjuvanih strokovnjakov. Janko Kramžar, direktor podjetja Snaga d.o.o., je na
primer navedel, da je za podizvajalce v gradbeništvu ustrezno ravnanje z odpadnim
gradbenim materialom strošek, tako da odpadni gradbeni material raje odvržejo v gozd, ker so
tako bolj konkurenčni na razpisih (Ekologi brez meja, 2010).
Odlaganje na divja odlagališča je celo tako razširjena »poslovna praksa«, da za legalno
odlaganje ni zanimanja. Vodja deponije Barje, Franci Hribar je omenil, da so imeli na
deponiji nekaj let nazaj obrat za predelavo odpadkov, ki pa je propadel, ker je bilo premalo
zanimanja med gradbenimi podjetjij (Ekologi brez meja, 2010).
» Ko investitor odda ponudbo, ne upošteva stroškov odvoza in ravnanja z odpadki.« (Vesna
Logar Zorn, SCT d.d., okoljevarstveni oddelek) (Ekologi brez meja, 2010).
Probleme povzročata tudi neučinkovitost zakonodaje in togost javnih služb. Župan občine
Pivka in predsednik Skupnosti občin Slovenije, Robert Smrdelj, je navedel primer, ko si je
zaradi reševanja problematike nelegalnega odlaganja gradbenih odpadkov občinska uprava
več let prizadevala pridobiti dovoljenje za odlaganje gradbenih odpadkov na območju
opuščenega kamnoloma. S tem bi občanom omogočili brezplačno odlaganje na primerni
lokaciji, izvedla bi se sanacija območja ter ustvarila delovna mesta pri reciklaži gradbenih
odpadkov, vendar zaradi togosti okoljske zakonodaje dovoljenj ni bilo mogoče pridobiti.
Nelegalno odlaganje gradbenih odpadkov se zato nadaljuje, kar občini povzroča visoke
stroške (Ekologi brez meja, 2010). Občina je sedaj prisiljena izvajati drage sanacije divjih
odlagališč gradbenih odpadkov, ki privabljajo tudi nenadzorovano nelegalno odlaganje drugih
vrst odpadkov. To je z okoljskega vidika mnogo bolj problematično kot nadzorovano
odlaganje na predlagani lokaciji. Togo vztrajanje pri zakonodaji, prav tako kot njeno
neizvajanje, je lahko ovira pri reševanju problematike nelegalnega odlaganja..
Pomanjkanje rednih propagandno-preventivnih dejavnosti prav tako spodbuja nelegalno
odlaganje. Mnogi odpadki se znajdejo na divjih odlagališčih zaradi nevednosti 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 kakšne finančne stroške
povzroča sanacija divjih odlagališč občinam, državi in posredno tudi njim samim. Pri mnogih
ljudeh je navada neurejenega odlaganja še iz časov brez organiziranega odvoza, zato niti ne
razmišljajo o tem početju kot neprimernem.
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Med vzroki za veliko število divjih odlagališč je potrebno poudariti tudi (ne)kaznovanje
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 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 (Environmental risk…, 2007).
Številnost člankov s podobnimi naslovi, naštetih v prejšnjem poglavju, je lahko tudi eden
izmed dokazov, da se problematika ne rešuje ustrezno, kar ugotavljajo tudi udeleženci
intervjuja Ekologov brez meja:
- »Inšpekcija do sedaj ni naredila nič. Enkrat je prišel inšpektor in samo zamahnil z roko, ko
smo mu omenili divje odlagališče.« (Dušan Simčič, živi tik ob velikem divjem odlagališču)
(Ekologi brez meja, 2010);
- »Odgovorni za okolje so plačani, da si zatiskajo oči!«,»…službe ne opravljajo svojega dela«
(Milan Bricelj, že 20 let organizira prostovoljske čistilne akcije) (Ekologi brez meja, 2010);
- »Organiziranost inšpektorata ni sledila vsem potrebam in spremembam zakonodajne
politike, ki jih je uvedla Evropska komisija. Pristojnosti, ki so nam dane, so neprimerljive s
pristojnostmi, ki jih imajo v drugih državah. Podhranjeni smo tudi na ravni kadrov.« (Tatjana
Bernik, vodja inšpektorata za okolje) (Ekologi brez meja, 2010). V poročilu o delu Inšpekcije
RS za okolje in prostor inšpektorat med drugim ugotavlja, da je izjemno široko področje dela,
ki ga morajo kljub delni specializaciji obvladovati inšpektorji, neobvladljiv problem, še zlasti
v območnih enotah z manjšim številom inšpektorjev. Tega problema ne omili niti v
preteklosti uvedena specializacija na področju varstva narave in urejanja voda, ker se s
številnimi in pogostimi spremembami obstoječih predpisov ter izdajanjem novih ne povečuje
le število inšpekcijskih zavezancev, temveč se področje nadzora inšpekcije za okolje širi tudi
vsebinsko, pri čemer pa ostaja število inšpektorjev ves čas nespremenjeno oziroma se celo
zmanjšuje. Zaradi zapletenega koncepta oblikovanja predpisov in včasih tudi nedoslednih ali
celo manjkajočih definicij pojmov, potrebuje inšpektor veliko časa za seznanitev z vsebino
predpisa, tako da lahko v primeru kršenja predpisanih pravil ravnanja sploh pravilno in
zakonito ukrepa. (Poročilo o delu…, 2012, str. 2).
Vse to se odraža tudi v delu na terenu. Medtem ko se na področju divjih odlagališč
komunalnih odpadkov, za katere so odgovorne občine, sanacije v določeni meri izvajajo, pa ni
tako za področje industrijskih in gradbenih odpadkov, za katere je odgovorna država,
Računsko sodišče RS v letu 2009 ugotavlja, da ministrstvo (oziroma Inšpektorat za okolje in
prostor), 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
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porabljenih sredstev ministrstva v tem obdobju. Izvedene niso bile nikakršne aktivnosti, ki
bi vodile k sanaciji nedovoljenih odlagališč gradbenih odpadkov. 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 (Urejanje črnih odlagališč…, 2009).

1.2 DOSEDANJE RAZISKAVE DIVJIH ODLAGALIŠČ
Proučevanje divjih odlagališč poteka na treh področjih:
- opisovanje stanja (popisi odlagališč, analize odloženih odpadkov, ocene onesnaženosti in
okoljskih posledic nelegalnega odlaganja);
- proučevanje razlogov za nastajanje divjih odlagališč ter možnosti za omejevanje te
problematike;
- statistične analize dejavnikov prostorskega razporejanja odlagališč.
Raziskave, ki analizirajo obstoječe stanje, so v svetu precej pogoste in so pogosto osnova za
bolj poglobljene analize divjih odlagališč. V Sloveniji so se prvi popisi divjih odlagališč
izvajali že pred več kot 30 leti (npr. Plut, 1981) in se (največkrat nesistematično) izvajajo vse
do danes. Ena kvalitetnejših terenskih raziskav na tem področju je bila že omenjena
Šebenikova (1994), ki je na 6 % Slovenije popisala preko 4000 divjih odlagališč. Šebenik v
svoji raziskavi poleg popisa odlagališč analizira sestavo odpadkov na odlagališčih ter lege
odlagališč ter razvrsti odlagališča v 7 tipov glede na dejavnike, ki naj bi vplivali na njihov
nastanek (Šebenik, 1994, str. 108-111), omeni pa tudi možnost, da se ti dejavniki v različnih
pokrajinah različno odražajo (Šebenik, 1994, str. 87-88). Prav tako zelo obsežen popis divjih
odlagališč v Pennsylvaniji (ZDA) je v letih 2005 do 2013 zajel preko 6000 divjih odlagališč,
na katerih so največji delež dosegali komunalni odpadki, pnevmatike in gradbeni odpadki
(Illegal dumping…, 2014, str. 28-31). Nazerry in Abdul (2007) sta na podlagi analize 46
odlagališč v regiji Johor Bahru (Malezija) odkrila podobno sestavo odpadkov in ugotovila, da
se odlagališča največkrat nahajajo v neposredni bližini cest. Obsežna terenska raziskava divjih
odlagališč na območju JV Avstralije je pokazala, da se je samo v Zahodnem Sydneyu, ki
obsega 5800 km2, nelegalno odvrglo 11.000 ton odpadkov letno. Za odpravljanje posledic pa
je bilo letno namenjenih 7,5 milijona evrov (Crackdown on…, 2008). Raziskava nelegalnega
odlaganja odpadkov v vodna telesa regije Neam, Romunija, je pokazala, da se je v vsak
proučevani vodni tok v povprečju nelegalno odložilo 15 ton odpadkov na leto (Mihai, 2013).
Raziskava okoljskih posledic nelegalnega odlaganja (predvsem sežiganja odpadkov) v
Campaniji (jug Italije) je ugotovila povečano obolevnost za določenimi vrstami raka med
prebivalstvom v okolici divjih odlagališč. Italijanska vlada je samo za spremljanje
zdravstvenega stanja prebivalstva, ki živi v okolici divjih odlagališč v Campaniji, v letih 2014
in 2015 namenila 50 milijonov evrov (Triassi in sod., 2015, str. 1217).
Iskanje nelegalno odloženih odpadkov se v največji meri še vedno izvaja s terenskimi popisi,
v zadnjih letih pa se kot podpora uveljavljajo tudi druge metode. Terenski popis z uporabo
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lociranja GPS omogoča lažji vnos točnih lokacij in nadaljnje analize (Romeo, Brown, Stuver,
2003). Chen in Chang (2006) ugotovita, da bi tudi uporaba časovne vrste satelitskih
posnetkov v bližnjem infrardečem spektru lahko pripomogla k lažjemu odkrivanju in popisu
divjih odlagališč. Raziskava kot proučevane dejavnike uporabi podatke o reliefu (višina,
naklon, ukrivljenost, vidnost), cestnem omrežju, vodnih telesih in pozidanih površinah.
Raziskava kot eno izmed metod kljub majhnemu vzorcu 22 odlagališč preveri tudi rudarjenje
podatkov. Avtorja sklepata, da bi bilo lahko rudarjenje podatkov uporabno za optimizacijo
nadzora na terenu (Chen, Chang, 2006). Silvestri in Omri (2008) sta z uporabo satelitskih
posnetkov določila potecialne lokacije divjih odlagališč ter jih ovrednotila glede na lego v
razmerju do nekaterih dejavnikov, ki vplivajo na pojavnost odlagališč (npr. bližino cest in
območij različne gostote prebivalstva). Matos (2007) ugotavlja, da je zunaj zaraščenih
območij (gozd, grmičevje) kombinacija interpretacije digitalnih ortofoto posnetkov merila 50
cm in terenskega pregleda potencialnih lokacij, določenih z interpretacijo letalskih posnetkov,
uspešna metoda za odkrivanje divjih odlagališč.
Literatura na področju proučevanja razlogov za nastajanje divjih odlagališč in možnosti za
odpravljanje te problematike je danes prav tako že precej obsežna. Med kvalitetnejšimi
tovrstnimi študijami so raziskave Ameriške nacionalne agencije za varovanje okolja (EPA;
Illegal dumping…,1998), Analiza stroškov ukrepov proti nelegalnemu odlaganju v Teksasu
(Regional stop…, 2003), raziskavi iz Inštituta za znanosti o kriminalu UCL iz Londona
(Webb, Marshall, 2004 ter Webb in sod., 2006) ter študija vpliva cen legalnega odlaganja na
nelegalno odlaganje na Japonskem (Usui, Chickasada, Kakamu, 2013).
Izsledki naštetih in drugih proučenih dosedanjih raziskav med vzroki za nastajanje divjih
odlagališč največkrat navajajo:
- pomanjkanje ustreznega, dostopnega in poceni sistema za ravnanje z odpadki,
- pomanjkanje informacij ter rednih akcij za dvig ozaveščenosti,
- pomanjkljiva zakonodaja ali slabo izvajanje le-te,
- struktura prebivalstva (prisotnost socialno ogroženih skupin, brezposelnost, revščina) in
- lastnosti (mikro)lokacije (pomanjkanje ustrezne funkcije, skritost, »zanemarjenost«,
»robnost«).
Kot možnosti rešitve problematike pa obstoječe raziskave omenjajo:
a) vzpostavitev učinkovitega in poceni sistema ravnanja z odpadki. Reševanje problematike
zahteva sistem rednega odvoza odpadkov ter gosto mrežo lokacij, ki občanom in podjetnikom
omogočajo enostavno oddajo vseh, tudi kosovnih, gradbenih, nevarnih in drugih vrst
odpadkov. Pomembne so spodbude za zmanjševanje nastajanja odpadkov, povečevanje deleža
reciklaže in uvajanje novih reciklažnih tehnologij, ki povečujejo vrednost surovin. K
zmanjšanju stroškov legalnega odlaganja prispeva tudi učinkovito upravljanje sistema
ravnanja z odpadki;
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b) ozaveščanje omogoča širjenje informacij o pravilnem ravnanju z odpadki, o možnostih
odlaganja in nevarnostih nelegalnega odlaganja. Žal pa je vpliv ozaveščanja na ravnanje ljudi
omejen in učinkovit le v kombinaciji z drugimi ukrepi. Kos (2010) tako ugotavlja, da je kljub
visoki deklarativni ozaveščenosti zelo malo ljudi pripravljenih finančno prispevati za
varovanje okolja. Če so koristi zaradi nelegalnega odlaganja odpadkov visoke (in strah pred
razkritjem majhen), je kljub ozaveščanju le majhen delež prebivalstva pripravljen kriti stroške
legalnega odlaganja odpadkov;
c) ključna je ustrezna zakonodaja, ki predvideva visoke kazni za storilce ter olajša postopke
nadzora in ravnanja z odpadki. Nujno je poskrbeti tudi za zadostno izvajanje zakonodaje, s
čimer se pri čim večjem deležu prebivalstva ustvarja mnenje, da je nelegalno odlaganje
preveč tvegano in se zato ne izplača;
č) nadzor, sanacije in drugi ukrepi na terenu storilcem otežujejo nelegalno odlaganje ter
omogočajo izvajanje zakonodaje. Med terenskimi ukrepi so pomembni popisi divjih
odlagališč, inšpekcijski nadzor, načrtna sanacija nelegalnih odlagališč ter zagotavljanje nove
rabe saniranim območjem, saj intenzivnejša raba preprečuje, da bi se nelegalno odlaganje
znova pojavilo in s tem potencialnim storilcem otežuje iskanje lokacij, ki jih dojemajo kot
primerna za odlaganje.
Področje računskega vrednotenja dejavnikov, ki vplivajo na prostorsko razporeditev
odlagališč se v zadnjih letih hitro razvija. Prve tovrstne raziskave segajo v začetek tega
stoletja, v zadnjih letih pa je napredek v informacijski tehnologiji, statističnih in prostorskih
analizah omogočil številne nove možnosti raziskovanja. Literature na tem področju kljub
temu še ni veliko.
Tasaki in sod. (2006) so na vzorcu 608 odlagališč v regiji Kanto, Japonska, preverili vplive 31
dejavnikov, ki naj bi vplivali na prostorsko razporeditev odlagališč. Raziskava je pokazala, da
je imelo pomemben vpliv osem dejavnikov: gostota poselitve, dohodek na prebivalca, stopnja
nezaposlenosti, topografija in naklon površja, oddaljenost od cest ter glavnih cest ter
oddaljenost od gozdnega roba. Ocenjena je bila relativna verjetnost nastanka divjih odlagališč
na območjih vplivov posameznih dejavnikov. Ugotovljeno je bilo, da imajo najvišjo
verjetnost nastanka divjih odlagališč območja z gostoto prebivalstva med 100 in 1000
preb/km2; najbolj privlačna so območja do 100 m od gozdnega roba, pri čemer so zaradi lažje
dostopnosti celo bolj privlačna območja zunaj gozda; privlačna so območja blizu cest; večja
verjetnost odlaganja je v območjih srednjih naklonov ter nižjih prihodkov (Tasaki in sod.,
2006, str. 260). Avtorji raziskave so tudi razdelili proučevano območje glede na potencialno
privlačnost za nelegalno odlaganje in ocenili, za koliko bi s takim pristopom lahko zmanjšali
obseg terenskega dela. Ocena avtorjev je, da bi z uporabo njihove metode pri pregledu 30 %
proučevanega območja odkrili 60-75 % divjih odlagališč, zato metodo ocenjujejo kot uspešno
(Tasaki in sod., 2006).
Biotto in sodelavci so v letu 2009 opravili raziskavo na SV Italije na vzorcu 54 legalnih
odlagališč, 39 nelegalnih odlagališč ter 182 aktivnih kopov (kamnolomov), v kateri
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ugotavljajo, da na pojavnost odlagališč najbolj vplivajo naslednji dejavniki: bližina legalnih
odlagališč, prisotnost kopov, industrijska območja, bližina cest, gostota poselitve ter
pokrovnost tal. S prostorskimi statističnimi analizami so za vsak proučevani dejavnik izdelali
karto privlačnosti za nelegalno odlaganje ter nato še skupno karto verjetnosti za nelegalno
odlaganje (16 od 19 testnih odlagališč se je nahajalo na območjih visoke verjetnosti za
nelegalno odlaganje). Za preverjanje metode so nato z analizo satelitskih posnetkov pridobili
1199 potencialnih lokacij, od katerih se jih je 61 % nahajalo na izračunanih območjih visoke
verjetnosti za nelegalno odlaganje (Biotto in sod., 2009, str. 1242).
Raziskava iz osrednjega Tajvana je s kombinacijo podatkov o 27 divjih odlagališčih, 6
faktorjev, ki naj bi vplivali na pojavnost odlagališč (oddaljenost od cest, nasipov, rek,
poseljenih in trgovskih območij, tovarn in območij brez primerne funkcije) ter
multispektralnimi satelitskimi posnetki ločljivosti 8 metrov, proučevano območje razdelila na
območja različne privlačnosti za nelegalno odlaganje. Območje najvišjega potenciala za
nelegalno odlaganje je pokrivalo 12 % proučevanega območja, v njem pa se je nahajalo 56 %
vseh odlagališč (Chu, Lin, Shiu, 2013, str. 370).
Španska raziskava je proučevala divjih 518 odlagališč večjih od 2000 m2, za katere so avtorji
s faktorsko analizo pridobili 9 pomembnih dejavnikov, ki najbolj pojasnjujejo njihovo
prostorsko razporeditev (socialno-ekonomski dejavniki, raba tal, oddaljenost od sedeža
občine, tip odpadka, dostopnost odlagališča, oddaljenost od cest in industrijskih območij,
litologija/geomorfologija, oddaljenost od sekundarnih cest, oddaljenost od rezidenčnih
območij in vodnih poti). Avtorji raziskave so s statističnimi analizami določili pomen in s tem
obtežitve posameznih proučevanih faktorjev in tako izdelali geostatistični model, s katerim so
izračunali območja različnih verjetnosti za nelegalno odlaganje. Območja največje verjetnosti
za nelegalno odlaganje so pokrivala 36 % vse proučevane površine, na njih pa se je nahajalo
64 % proučevanih odlagališč (Jorda-Borell in sod., 2014, str. 157).
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1.3 NAMEN IN CILJI DISERTACIJE TER RAZISKOVALNE HIPOTEZE
1.3.1 NAMEN IN CILJI
Namen disertacije je oblikovati metodološki okvir za proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na
nelegalno odlaganje odpadkov in s tem prispevati k učinkovitejšemu reševanju problematike.
Prepoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na nelegalno odlaganje, je pri reševanju te
problematike ključno, saj omogoča bolj smotrno delovanje na terenu. Stroški nadzora in
sanacije so namreč v večini držav tako visoki, da ne omogočajo hitrih rešitev, zato je potrebno
premišljeno in usmerjeno ukrepanje.
Pri izdelavi disertacije sem zasledoval naslednje delovne cilje:
a) pridobiti kvaliteten vzorec odlagališč za načrtovane analize;
b) na pridobljenem vzorcu odlagališč proučiti, kako posamezni dejavniki vplivajo na
prostorsko razporeditev divjih odlagališč;
c) preveriti dejavnike prostorske razporeditve odlagališč, ki jih dosedanje raziskave še niso
upoštevale;
č) proučiti pokrajinske razlike pri pomenu proučevanih dejavnikov;
d) pripraviti podlage za izdelavo pokrajinsko prilagojenih modelov, ki omogočajo
učinkovitejši nadzor na terenu.

1.3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE IN NJIHOVA UTEMELJITEV
V disertaciji sem sledil naslednjim raziskovalnim hipotezam:
1. Oddaljenost od roba strnjenih naselij ima pomemben vpliv na prostorsko razporeditev
divjih odlagališč.
Starejše raziskave omenjajo strukturo poselitve kot enega pomembnih dejavnikov za
razporeditev odlagališč (npr. Webb in sod., 2006; Tasaki in sod., 2006; Biotti in sod., 2009;
Jorda-Borell in sod., 2014). Polovica odlagališč, ki jih je v svoji raziskavi evidentiral Ravbar
(2008) je bila znotraj ali na robu naselja, medtem ko so bila druga od naselij oddaljena do 500
m. V pričujoči raziskavi je hitri pregled vzorca 11.745 odlagališč pokazal, da jih je 85 %
bližje kot 500 m zračne razdalje od najbližje hišne številke, 97.5 % pa bližje kot 1 km od
najbližje hiše. Tasaki in sod. (2006, str. 261) ugotavljajo, da privlačnost za odlaganje z
gostoto poselitve narašča, nad določeno mejo (1000 preb/km2) pa upade, iz česar je mogoče
sklepati, da so za nelegalno odlaganje najbolj privlačna območja v bližini meja strnjenih
naselij. Glede na raziskave Krevsa in sod. (2004) je mogoče to mejo precej natančno določiti.
Z uporabo njihove metode poskušam odkriti kriterij, ki bi bolje kot gostota poselitve
omogočil oceniti vplive strukture poselitve na razporeditev odlagališč. Napredek v
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razumevanju tega pomembnega dejavnika bi lahko pripomogel k novim spoznanjem o
prostorski razporeditvi divjih odlagališč.

2. Dejavniki, ki vplivajo na prostorsko razporeditev divjih odlagališč, se v različnih
pokrajinskih tipih različno odražajo.
Obstoječe raziskave proučujejo vplive posameznih dejavnikov na nelegalno odlaganje na
celotnem proučevanem območju. Predvidevam, da tak pristop na geografsko raznolikih
območjih ni vedno optimalen. Šebenik (1994) v svoji raziskavi omenja součinkovanje več
dejavnikov. Glede na izkušnje s terena ugotavlja, da je na primer povprečna oddaljenost
odlagališč od naselij v različnih pokrajinah različna, ali da je na primer »v dnu dolin … največ
odpadkov ob asfaltiranih površinah, ki so tam kot glavne ceste pravzaprav skoraj edina z
vozili dostopna površina« (Šebenik, 1994, str. 87-88). Jorda-Borell in sod. (2014, str. 159)
predvidevajo, da rezultati glede vplivov proučevanih faktorjev v drugih regijah ne bi bili
nujno enaki. Ugotovitev o vplivu posameznih dejavnikov na prostorsko razporejanje
odlagališč torej ne gre vedno posploševati, saj medsebojni vplivi posameznih dejavnikov
lahko pomembno vplivajo na njihov pomen in obseg. Območje Slovenije je geografsko pestro
in zato primerno za računsko preverjanje predvidevanj omenjenih avtorjev. Pri tem je
uporabljena obstoječa pokrajinska tipizacija (Špes in sod., 2002). Uspešna potrditev hipoteze
bi lahko predstavljala prvi korak k izdelavi regionalno prilagojenih rešitev problematike
nelegalnega odlaganja.

3. Z rudarjenjem podatkov lahko izdelamo modele, ki pri napovedovanju območij največje
privlačnosti za nelegalno odlaganje presegajo učinkovitost metod, uporabljenih v dosedanjih
raziskavah.
Metode rudarjenja podatkov so v zadnjih letih doživele hiter napredek. S tovrstnimi metodami
je mogoče definirati medsebojne vplive različnih dejavnikov in v velikim množici podatkov
odkriti pravila, ki omogočajo uporabne napovedi (Witten, Eibe, 2005). Podatkovno rudarjenje
je mogoče uporabiti tudi pri proučevanju kompleksnih medsebojnih vplivov dejavnikov na
pojavnost odlagališč. Če je na primer gozd sam po sebi pokrajinski element, ki zmerno
privlači nelegalno odlaganje, pa je gozd v bližini ceste nedvomno mnogo privlačnejši, kot
gozd brez dostopa. Če proučujemo zgolj en dejavnik na proučevanem območju, se tovrstne
pomembne razlike ne pokažejo. Rudarjenje podatkov poleg tega omogoča izdelavo modelov,
ki z nekaj preprostimi pravili pojasnijo velik del pojavnosti divjih odlagališč in s tem
omogočijo napoved območij največje privlačnosti za nelegalno odlaganje. Te modele je zato
mogoče uporabiti za optimizacijo sanacije in nadzora onesnaženih območij. Dosedanje
pomembnejše raziskave, ki so proučevale dejavnike vpliva na prostorsko razporeditev
odlagališč metod rudarjenja podatkov niso uporabile, kljub temu pa so bile z uporabo drugih
(geo)statističnih metod uspešne pri napovedovanju območij različne privlačnosti za nelegalno
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odlaganje (Tasaki in sod. 2006; Biotto in sod., 2009; Jorda-Borell in sod., 2014). Zaradi
uporabnosti metod rudarjenja podatkov pri odkrivanju kompleksnih vzorcev v velikih bazah
podatkov predvidevam, da bi z uporabo teh metod lahko dosegli še boljše rezultate kot
dosedanje raziskave. Rudarjenje podatkov je v povezavi z nelegalnim odlaganjem že
omenjeno v raziskavi avtorjev Chena in Changa (2006). Avtorja po preizkusu metode na
vzorcu 22 odlagališč ugotavljata, da bi bilo lahko rudarjenje podatkov uporabno za
optimizacijo nadzora na terenu. Raziskava drugih avtorjev (Chu, Lin, Shiu, 2013, str. 371) pa
rudarjenje podatkov omenja kot obetavno področje za prihodnje analize. Za tovrstne analize
pa potrebujemo dovolj velik vzorec odlagališč, zajet na geografsko raznolikem območju. V
Sloveniji je bil zunaj okvirov pričujoče raziskave v letu 2010 izveden prvi vseslovenski popis
divjih odlagališč, ki ustreza tem kriterijem. Pridobljeni vzorec skoraj 11.000 divjih odlagališč
je dovolj velik, da omogoča uporabo metod rudarjenja podatkov za odkrivanje in vrednotenje
medsebojnih vplivov dejavnikov, ki vplivajo na prostorsko razporeditev odlagališč.
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2. METODOLOGIJA
Pri izdelavi doktorske disertacije sem si pomagal z naslednjim metodološkim okvirom:
1. Pregled obstoječe literature o problematiki nelegalnega odlaganja mi je služil za nabor
dejavnikov, ki bi lahko vplivali na pojavnost nelegalnega odlaganja.
2. Na podlagi analize in vrednotenja teh virov sem izdelal metodologijo nacionalnega popisa
odlagališč (metodologija je bila uporabljena tudi pri izdelavi nacionalnega registra divjih
odlagališč kot del akcije Očistimo Slovenijo).
3. Prečiščene podatke iz nacionalnega registra odlagališč sem uporabil v nadaljnjih
raziskavah. Glede na izkušnje pri zbiranju podatkov o odlagališčih sem ponovno ovrednotil
izbor proučevanih dejavnikov.
4. Pridobil sem podatkovne sloje za izbrane dejavnike, ki bi lahko vplivali na nelegalno
odlaganje v Sloveniji. Podatke o vplivih nekaterih dejavnikov (npr. gozdnega roba, roba
naselij) sem izpeljal iz obstoječih podatkovnih slojev.
5. Ocenil sem vpliv posameznih dejavnikov na nelegalno odlaganje na proučevanem
območju.
6. Zaradi predvidenega sovplivanja proučevanih dejavnikov sem v sklepni fazi uporabil
metode rudarjenja podatkov s cilji:
- proučevanja medsebojnih vplivov izbranih dejavnikov;
- analize pokrajinskih razlik pri pomenu proučevanih dejavnikov;
- izdelave modelov, ki omogočajo učinkovitejši nadzor na terenu.
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2.1 METODOLOGIJA POPISA DIVJIH ODLAGALIŠČ
Temeljni vir podatkov za disertacijo so podatki nacionalnega popisa divjih odlagališč, ki je bil
izveden v februarju in marcu 2010. Izdelal sem metodologijo, na podlagi katere je bilo
mogoče izvesti popis po celotni Sloveniji, in kasneje sem vodil izvedbo pridobivanja
podatkov.
Prvi korak je bila izdelava metodologije popisa ter popisnega lista (Priloga 1). Popisni list sem
po proučitvi že izvedenih popisov divjih odlagališč izdelal po metodi projekta Geografskega
Inštituta Antona Melika ZRC SAZU (Smrekar, Hrvatin, 2010), ki sem jo prilagodil, tako da je
bila ustrezna za popis v vseh pokrajinskih tipih Slovenije. Hkrati sem poskušal narediti
popisni list tudi dovolj preprost za najširšo množico prostovoljskih popisovalcev.

Slika 1: Viri pridobivanja podatkov glede na metodologijo nacionalnega popisa divjih
odlagališč, razvito v okviru te disertacije.
Metodologija predvideva pridobivanje podatkov z različnimi metodami in iz več različnih
virov. Sama izvedba vseh v tem poglavju naštetih metod popisa pa je potekala zunaj okvirov
tega dela ob sodelovanju več kot 2000 prostovoljcev.
Za vsako slovensko občino je bil določen najmanj en popisovalec, ki je skupaj z ostalimi
prostovoljci organiziral iskalne akcije ter pregledal območja, kjer se odlaganje najpogosteje
pojavlja. Popisovalci pri terenskih popisih lahko zaznajo samo vidna, ne povsem zaraščena
odlagališča. Glede na ugotovitve prejšnjih raziskav (Matos, 2007), tako odkrijemo predvsem
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odlagališča, na katerih zadnje odlaganje ni starejše od nekaj let. Popisi so največkrat potekali
ob cestah in v bližini naselij, saj so to najbolj dostopna območja, ne le za popisovalce, ampak
tudi odlagalce, zato se večina odlagališč zelo verjetno nahaja v teh območjih. Kljub temu se
lahko marsikatero odlagališče spregleda, kar bi vplivalo na kvaliteto popisa. Zato so bili v
popis vključeni tudi revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Pregledali so svoje rajone,
torej praktično vsa slovenska območja pokrita z gozdom. Rajonski gozdarji so prijavili 3.944,
ali dobro tretjino vseh odlagališč, popisanih v letu 2010.
Celotno ozemlje Slovenije je bilo pregledano tudi z letalskimi posnetki. Z
aerofotointerpretacijo so bile poiskane potencialne lokacije odlagališč, ki so bile nato
preverjene tudi na terenu. Odkrita odlagališča so bila popisana in vpisana v register. Z
digitalnimi ortofoto posnetki Geodetske uprave RS je bilo odkritih 10.700 potencialnih lokacij
odlagališč. Odlagališča je z uporabo letalskih posnetkov iskalo 227 popisovalcev, največ
študentov geografije Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani.
Skupno je bilo odkritih 11.745 odlagališč, nato smo z ekipo prostovoljcev izvedli
preliminarne analize, po katerih je bilo ugotovljeno, da je kvaliteta podatkov popisa sicer
zadostna, vendar bi jo bilo mogoče izboljšati. Najbolj zanesljivo so bile označene lokacije
odlagališč, precej manj pa drugi podatki, ki so se zbirali pri terenskem popisu. Po terenskih
pregledih in posvetu s strokovnjaki (MOP, IRSOP) sem v letu 2011 dopolnil metodologijo
popisa z naslednjimi ukrepi: ocenjevanje količine odpadkov po velikostnih razredih, nove
skupine tipov odpadkov, sistematično usposabljanje popisovalcev.
V marcu, aprilu in maju 2011 je bil (znova ob sodelovanju nekaj 100 prostovoljcev) na
podlagi omenjenih izboljšav izveden nov nacionalni popis divjih odlagališč, v aprilu in
začetku maja pa še presoja ažuriranih podatkov o divjih odlagališčih. Ob pregledu naključno
izbranih odlagališč v osmih četrtnih skupnostih v občini Ljubljana (vsako četrtno skupnost so
popisovali drugi popisovalci) se je pokazalo, da je lokacija odlagališč označena natančno
(maksimalna odstopanja nekaj 10 m), prav tako tudi velikost odlagališč (ocenjena odstopanja
vrednosti za do en velikostni razred). Natančnost torej ustreza namenu moje raziskave. Tip
odpadkov ni vedno ustrezno označen, ocenil se je samo tip vidnih odpadkov, kar pri večjih
odlagališčih lahko vpliva na kvaliteto rezultatov, poleg tega se je v letih 2010 in 2011
spremenila metodologija popisa glede tipov odpadkov, ob tem pa se v letu 2011 niso ažurirala
vsa odlagališča. V zvezi s popisom tipa odpadkov na odlagališčih naj omenim, da več kot
četrtina popisanih odlagališč vsebuje tudi nevarne odpadke.
Za potrebe pričujoče disertacije sem nato izločil odlagališča z nepopolnimi podatki ter tista
odlagališča, ki so vsebovala manj kot 1 m3 odpadkov. Pri takih odlagališčih gre namreč lahko
za odmetavanje manjših odpadkov (angl. littering), za katerega veljajo drugačna pravila, kot
za načrtovano dovažanje večjih količin odpadkov. Meja 1 m3 je bila izbrana tudi glede na
izkušnje drugih raziskovalcev, ki postavljajo mejo enega kubičnega metra za spodnjo mejo
velikosti odlagališč, ki jih proučujejo (npr. Šebenik, 1994). Izločil sem tudi odlagališča, pri
katerih je bilo razmerje med površino in prostornino neustrezno (vrednost površine več kot 5x
manjša od najnižje vrednosti v prostorninskem razredu oziroma več kot 30x večja od najvišje
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vrednosti v prostorninskem razredu), saj gre v tem primeru najverjetneje za nezanesljive
podatke oziroma za večje zasmetene površine in ne za divja odlagališča.
Glede na stanje 15. 5. 2011 (vpisanih 12.338 odlagališč) je bilo po izločitvi odlagališč, ki
ustrezajo zgornjim kriterijem, v nadaljnje analize uvrščenih 8754 odlagališč (2721 odlagališč
je bilo manjših od 1 m3, 863 ni zadostilo kriterijem glede razmerja površine in prostornine).
Vzorec predstavlja 20-30 % vseh slovenskih divjih odlagališč.
Pri razdelitvi odlagališč v tri velikostne razrede se v velikostni razred manjših odlagališč (110 m3) uvršča 57 %, srednje velikih (10-100 m3) 38 % ter velikih (nad 100 m3) 5 %
odlagališč. Rezultati so primerljivi z rezultati dosedanjih raziskav v Sloveniji: Šebenik (popis
izveden za 6 % Slovenije, 1994) – 74 %, 20 %, 6 %, Smrekar (Ljubljansko polje, 2007) – 38
%, 48 %, 14 %.

Število odlagališč po velikostnih razredih
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Slika 2: Proučevana divja odlagališča po velikostnih razredih glede na prostornino odloženih
odpadkov. Vir podatkov: Register divjih odlagališč, 2011.
Že pred začetkom ažuriranja popisa iz leta 2010 sem se posvetil vprašanju enotne kvalitete
popisa, saj je ta pomembna za reprezentativnost vzorca odlagališč. Ni namreč nujno, da je bila
po vsej Sloveniji kvaliteta popisa primerljiva. Da bi se tej težavi v kar največji meri izognil,
smo ažuriranje popisa v letu 2011 opravili samo z usposobljenimi popisovalci, kjer pa je tudi
potrebno pri interpretaciji upoštevati razlike v kakovosti popisov. Težava se lahko pojavi
predvsem v manjših prostorskih enotah (npr. občinah), kjer se lahko zgodi, da nihanja v
kvaliteti popisov vplivajo na rezultate.
Prejšnje raziskave o vplivih na prostorsko razporeditev divjih odlagališč niso upoštevale, da je
eno odlagališče lahko rezultat več odlaganj, kar bi lahko vplivalo na rezultate analiz. Pri
nadaljevanju odlaganja veljajo nekoliko drugačna pravila kot pri nastanku odlagališča. V
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disertaciji ne ocenjujem vplivov na nadaljevano odlaganje, pač pa me zanimajo dejavniki, ki
vplivajo na to, da je odlagališče na določenem mestu sploh nastalo. To nikakor ne pomeni, da
lahko problem večkratnega odlaganja zanemarimo. Odlaganje na obstoječa odlagališča
namreč zmanjša število odlagališč, ki bi se sicer pojavila v njihovi bližini. To vpliva na
rezultate analiz pojavnosti odlagališč, predvsem na območjih, ki so z nelegalno odloženimi
odpadki najbolj obremenjena.

Karta 1: Lokacije proučevanega vzorca odlagališč. Vir podatkov: Register divjih odlagališč,
2011.
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2.2 UPORABLJENI PODATKOVNI SLOJI
V tem poglavju opišem podatkovne sloje, ki sem jih uporabil v disertaciji, razloge za uporabo
teh podatkov ter metode, ki sem jih uporabil za pripravo podatkov na analize. Vsako divje
odlagališče je bilo opisano s 67 atributi. 14 atributov je bilo pridobljenih s terenskim delom,
drugi pa iz različnih slojev podatkov, ki sem jih proučeval v okviru disertacije.
IDENT

Identifikacijska številka odlagališča

Y

Gauss Kruegerjeva koordinata (Register divjih odlagališč, 2011)

X

Gauss Kruegerjeva koordinata (Register divjih odlagališč, 2011)

DOSTOP

Z vozilom, peš ali nevaren (Register divjih odlagališč, 2011)

LEGA

Ravnina, pobočje ali kotanja (Register divjih odlagališč, 2011)

Osebni avto

Oddaljenost najbližje ceste za osebna vozila (Register divjih odlagališč, 2011)

POVRŠINA

Površina odlagališča v m2 (Register divjih odlagališč, 2011)

PROSTORNIN

ORGANSKI O

Prostorninski razred (številčno 1 - 10) (Register divjih odlagališč, 2011)
Delež komunalnih odpadkov v % (ocena na podlagi terenskega ogleda odlagališča;
Register divjih odlagališč, 2011)
Delež kosovnih odpadkov v % (ocena na podlagi terenskega ogleda odlagališča; Register
divjih odlagališč, 2011)
Delež pnevmatik v % (ocena na podlagi terenskega ogleda odlagališča; Register divjih
odlagališč, 2011)
Delež prostornine motornih vozil v % (ocena na podlagi terenskega ogleda odlagališča;
Register divjih odlagališč, 2011)
Delež nevarnih odpadkov v % (ocena na podlagi terenskega ogleda odlagališča; Register
divjih odlagališč, 2011)
Delež gradbenih odpadkov v % (ocena na podlagi terenskega ogleda odlagališča; Register
divjih odlagališč, 2011)
Delež organskih odpadkov v % (ocena na podlagi terenskega ogleda odlagališča; Register
divjih odlagališč, 2011)

Glav tip odp

Tip odpadkov z največjim deležem (Register divjih odlagališč, 2011)

OCENA POME

Ocena okoljske nevarnosti odlagališč, kot osnove za določanje prioritete sanacije

Obcina
ID Naselja

Občina, v kateri leži odlagališče (Zbirka geostatističnih…, 2013)
Identifikacijska številka naselja, v katerem leži odlagališče. (Zbirka geostatističnih…,
2013)

PET

Pokrajinskoekološki tipi. (Špes in sod., 2002)

PERKO2007

Tipizacija Slovenije po Perku (2007)

Visina

NMV po DMV12 (Digitalni model…, 2012)

NAKLON

Naklon na mestu odlagališča glede na DMV12 (Digitalni model…, 2012)

Ukrivljenost
Sosed odl

Koveksnost ali konkavnost na mestu odlagališča (Digitalni model…, 2012)
Oddaljenost od najbližjega nelegalnega odlagališča v vzorcu (Register divjih odlagališč,
2011)

Odl 500m

Število divjih odlagališč v krogu 500 m (Register divjih odlagališč, 2011)

Odl 1000m

Število divjih odlagališč v krogu 1000 m (Register divjih odlagališč, 2011)

Odpad 500m

Kubičnih metrov odpadkov v krogu 500 m (Register divjih odlagališč, 2011)

Odpad 1000m

Kubičnih metrov odpadkov v krogu 1000 m (Register divjih odlagališč, 2011)

ODD ZELEZ

Oddaljenost od najbližje železnice po GJI (Zbirni kataster…, 2012)

ODD DEG OBM

Oddaljenost od degradiranega območja (Špes idr., 2012)

KOMUNALNI
KOSOVNI OD
PNEVMATIKE
MOTORNA VO
NEVARNI OD
GRADBENI O
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ODD DTK25

Oddaljenost od najbližjega vnosa v sloju cest DTK25 (Topografski podatki…, 2012)

Kat najb poti

Kategorija najbližjega vnosa v DTK25 (Topografski podatki…, 2012)

ODD AVTOCE1

Oddaljenost od najbližje avtoceste (Topografski podatki…, 2012)

ODD CESTA2

Oddaljenost od najbližje ceste (Topografski podatki…, 2012)

ODD POT3

Oddaljenost od najbližje poti (Topografski podatki…, 2012)

ODD KOLOV4

Oddaljenost od najbližjega kolovoza (Topografski podatki…, 2012)

ODD PESPOT5

Oddaljenost od najbližje pešpoti oz. konjske steze (Topografski podatki…, 2012)

ODD VODE VSE

Oddaljenost od najbližje tekoče vode (Atlas okolja, 2011)

ODD REKE2

Oddaljenost od sloja Vodna telesa površinskih voda (Atlas okolja, 2011)

Odd ID7000

Oddaljenost od vodnih teles (MKGP portal, 2011)

ODD GOZD ROB

Oddaljenost od gozdnega roba (MKGP portal, 2011)

Odd Najb Hise

Oddaljenost od najbližje poseljene hiše (EHIŠ, 2010)

Odd meje OB

Oddaljenost odlagališča od najbližje meje občine (Zbirka geostatističnih…, 2013)

Preb 500m

Prebivalcev v krogu 500 m od odlagališča (EHIŠ, 2010)

Preb 1000m

Prebivalcev v krogu 1000 m od odlagališča (EHIŠ, 2010)

Preb 1500m

Prebivalcev v krogu 1500 m od odlagališča (EHIŠ, 2010)

Preb 2000m

Delez nad 65

Prebivalcev v krogu 2000 m od odlagališča (EHIŠ, 2010)
Prebivalcev 1000 m od odlagališča po podatkih mreže 100x100m (Zbirka
geostatističnih…, 2013)
Delež prebivalcev do 14 let v razdalji 1000 m od odlagališča (Zbirka geostatističnih…,
2013)
Delež prebivalcev 15 do 64 let v razdalji 1000 m od odlagališča (Zbirka geostatističnih…,
2013)
Delež prebivalcev nad 65 let v razdalji 1000 m od odlagališča (Zbirka geostatističnih…,
2013)

Raba tal

Šifrant rabe tal (MKGP portal, 2011)

Raba 20m

Najpogostejša raba tal v krogu 20 m (MKGP portal, 2011)

Deponija

Oddaljenost od najbližje deponije (Atlas okolja, 2011)

Odd kopi

Oddaljenost od najbližjega kopa s koncesijo (Karta nahajališč…, 2012)

Odd Romi

Oddaljenost od romskega naselja (Zupančič, 2012)

Zav obmocje

Kategorija zavarovanega območja (Atlas okolja, 2011)

Natura2000

Lega v območju Nature 2000 (Atlas okolja, 2011)

Vodovarstveno

Lega v Varovanem območju vodnih virov (Atlas okolja, 2011)

Poplave

Lega v poplavnem območju (Atlas okolja, 2011)

Podtalnica

Lega na območju podtalnice (Atlas okolja, 2011)

Odd meje nas

Oddaljenost od administrativne meje naselja (Zbirka geostatističnih…, 2013)

Krevs me nas

Oddaljenost od meje naselja (Kataster stavb, 2012)

Krevs strn nas

Oddaljenost od meje strnjenega naselja (kataster stavb, 2012)

Preb1km mreza
Delez do 14
Delez 15 64

Preglednica 1: Atributi odlagališč in njihovi viri.
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2.2.1 PODATKI TERENSKEGA POPISA
V popisnih listih so se beležili naslednji podatki popisa na terenu (Priloga 1):
 Gauss-Kruegerjeve koordinate;
 dostop (z osebnim avtomobilom, terenskim avtomobilom, peš ali nevaren dostop);
 površina odlagališča v m2;
 prostornina odlagališča (v desetih velikostnih razredih);
 delež posameznega tipa odpadkov na odlagališču v %;
 lega (ravnina, pobočje ali kotanja).
Ob kasnejšem preverjanju kvalitete podatkov so se za najbolj zanesljive izkazali podatki o
prostorninskem razredu odlagališča ter o lokaciji odlagališč. Tudi pri označevanju lokacij
odlagališč se pojavlja določena nenatančnost, saj so lokacije označene približno v središču
odlagališč, le-ta pa se lahko razprostirajo na območju s polmerom do nekaj deset metrov. Pri
odlagališčih prihaja do nekajmetrskih odstopanj, ki so posledica netočnosti pri ročnih vnosih
lokacij odlagališč oziroma omejene točnosti GPS aparatov (Matos, Oštir, Kranjc, 2012, str.
434). Omejitve v točnosti podatkov sem upošteval pri nadaljnjih analizah.
Iz podatkov o tipu odpadkov na odlagališčih je bil izpeljan atribut Glavni tip odpadkov, ki
označuje tip odpadkov z največjim deležem na posameznem odlagališču. Če je tip odpadka z
največjim deležem znašal manj kot 2/3 vseh odpadkov na odlagališču, je bila vrednost
atributa »Glavni tip odpadka« označena kot »mešano«.
Iz podatkov o lokaciji in velikostnih razredih odlagališč so bili izpeljani še podatki o
oddaljenosti najbližjega odlagališča v vzorcu, o številu odlagališč v razdalji 500 in 1000 m ter
količini odpadkov (m3) v razdalji 500 in 1000 m. Z izpeljavo teh podatkov sem želel preveriti,
kako obremenjenost območja z nelegalnimi odlagališči vpliva na pojavnost novih odlagališč.
Tovrstne vplive omenja več starejših raziskav (npr. Illegal dumping…, 1998; Webb in sod.,
2006).

2.2.2 RELIEF
Nadmorska višina in razgibanost površja vplivata na pojavnost divjih odlagališč (Chen,
Chang, 2006; Tasaki in sod., 2006, str. 261). Obe lastnosti površja sta namreč povezani z
dostopnostjo terena za odlaganje odpadkov. Za proučevanje vpliva reliefa površja sem
uporabil digitalni model višin Slovenije, sistem, ki obsega podatke digitalnih modelov višin
Slovenije in njene okolice v različnih ločljivostih - 12,5 m, 25 m in 100 m. Uporabljen je bil
digitalni model višin v ločljivosti 12,5 m (DMV12). Za vsako odlagališče je bila izračunana
nadmorska višina, naklon na lokaciji odlagališča, ukrivljenost na območju odlagališča
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(konveksnost oz. konkavnost glede na 9 sosednjih celic v DMV12) ter spremenljivost naklona
v okolici odlagališča (izračunal sem standardno deviacijo naklona za 100-metrsko območje
okoli vsake celice v sloju DMV12).

2.2.3 VODE
Po ugotovitvah nekaterih starejših raziskav (npr. Šebenik, 1994; Smrekar in sod., 2005;
Mihai, 2013) so ob vodnih telesih divja odlagališča pogosta. Odpadki se odlagajo na bregove
rek z namenom utrjevanja brežin ter v upanju, da bo narasla voda odpadke »odstranila«. Za ta
namen se uporabljajo predvsem nekoliko večja vodna telesa, do katerih je tudi pogosteje
možen dostop z vozilom.
Za vsako odlagališče sem izračunal njegovo oddaljenost od najbližjega vodnega telesa. Pri
tem sem uporabil dva sloja podatkov:
 Hidrografija (os vodotoka) (Atlas okolja, 2011),
 ID7000 (Vode), Dejanska raba tal (MKGP portal, 2011).
Prvi podatkovni sloj zajema vse, tudi najmanjše vodotoke v Sloveniji. Drugi podatkovni sloj
zajema samo vodna telesa, ki so v karti dejanske rabe tal označena s kategorijo 7000 (Vode).
Gre za večja vodna telesa. Drugi sloj sem uporabil, da bi tudi analitično preveril, ali je za
odlaganje res bolj zanimiva okolica večjih vodnih teles.
Določeno je bilo tudi, ali odlagališče leži na vodovarstvenem območju in v katerem režimu
varovanja (Vodovarstvena območja; Atlas okolja, 2011). Vodovarstvena območja so
območja, kjer veljajo ukrepi in omejitve rabe tal z namenom zaščite zaledja vodnih virov, iz
katerega se prebivalstvo oskrbuje s pitno vodo. Prejšnja raziskava je na vodovarstvenem
območju Ljubljanskega Polja odkrila preko 1000 divjih odlagališč (Smrekar, Breg, Slavec,
2006). Preveriti sem želel tudi stanje na drugih vodovarstvenih območjih, ki pokrivajo več kot
četrtino Slovenije. Območja varovanja vodnih virov so namreč za intenzivno rabo tal pogosto
manj zanimiva zaradi zakonsko določenih omejitev, manj intenzivna raba tal pa je navadno
bolj privlačna za nelegalno odlaganje. Podobno velja tudi za območja poplav, ki glede na
Opozorilno karto poplav (Atlas okolja, 2011) v Sloveniji pokrivajo okoli 5 % ozemlja.
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Karta 2: Vodovarstvena območja v Sloveniji. Vir podatkov: Atlas okolja, 2011; Register
divjih odlagališč, 2012.
Na koncu sem za vsako odlagališče preveril še, ali leži znotraj območja podtalnice.
Onesnaževanje podtalnice je eden najpomembnejših potencialnih negativnih vplivov
odlagališč na okolje (Breg, Kladnik, Smrekar, 2007), zato me je zanimalo, kako pogosto se
divja odlagališča pojavljajo na območjih s podtalnico. Uporabil sem Karto podtalnice (Atlas
okolja, 2011), ki med območja s podtalnico uvršča približno 1700 km2 Slovenije.

2.2.4 ZAVAROVANA OBMOČJA
Lega nelegalnih odlagališč v zavarovanih območjih je še posebej problematična z vidika
varovanja narave, estetskih in drugih funkcij zavarovanih območij, zato bi lahko pričakovali,
da se divja odlagališča znotraj zavarovanih območij redkeje pojavljajo oziroma da pristojne
službe odlagališča, ki se v teh območjih vendarle pojavijo, prednostno odstranijo. Po drugi
strani tudi za zavarovana območja, podobno kot za območja varovanja vodnih virov, zakon
določa omejitve glede rabe tal, posledica katerih je lahko nižja intenzivnost rabe, kar posredno
vpliva na večjo privlačnost za nelegalno odlaganje. Pojavljanje odlagališč v zavarovanih
območjih je zanimivo tudi z vidika (ne)ozaveščenosti prebivalstva, zato sem se odločil, da
proučim tudi ta dejavnik. Zavarovana območja obsegajo okoli 2600 km2 površja Slovenije.
Zakon o ohranjanju narave opredeljuje šest kategorij zavarovanih območij: krajinski park,
regijski park, naravni spomenik, naravni rezervat, spomenik oblikovane narave in nacionalni
park. Odlagališčem je bil pripisana vrednost lege glede na podatke o lokacijah zavarovanih
območij (Atlas okolja, 2011).
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Karta 3: Zavarovana območja v Sloveniji. Vir podatkov: Atlas okolja, 2011; Register divjih
odlagališč, 2012.

2.2.5 RABA TAL
Po predhodnih raziskavah raba tal pomembno vpliva na privlačnost območja za nelegalno
odlaganje (npr. Biotto in sod., 2009, str. 1238). Pomembna je intenzivnost rabe tal, saj se
odlagališča pogosto pojavljajo na območjih, ki izgledajo »neizkoriščena« (npr. zaraščajoča
območja ali opuščena industrijska območja) ter vidnost območja, saj storilci iščejo možnosti
za skrito odlaganje odpadkov (Illegal dumping…, 1998, str. 4).
Karta dejanske rabe tal (MKGP portal, 2011) je bila osnova za ponazoritev rabe tal na mestu
odlagališč v proučevanem vzorcu, kjer je bila raba tal določena na mestu označene koordinate
vsakega odlagališča. Ker sloj rabe tal ter označene koordinate odlagališč niso vedno povsem
natančni, je bila izračunana še prevladujoča rabo tal za območja znotraj 20 m pasu okoli
vsakega proučevanega odlagališča, z uporabo 100 naključnih točk, s pomočjo katerih je bila
določena kot prevladujoča raba tista vrednost, ki se je pojavila največkrat. Primerjal sem
razlike med obema izračunoma, nato pa ocenil še razlike v privlačnosti »odprte« rabe tal (rabe
tal, kjer so odpadki oziroma njihovo odlaganje dobro vidni) ter »zaprte« rabe tal (kjer so
odpadki skriti). Ta groba kategorizacija rabe tal je narejena na podlagi izkušenj s terena, njen
namen pa je prikazati morebitne razlike med območji različne vidnosti odlagališč.
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2.2.6 POKRAJINSKA TIPIZACIJA
Izbrane analize sem opravil še za posamezne pokrajinske tipe, da bi preveril hipotezo o
razlikah v prostorski razporeditvi divjih odlagališč med različnimi pokrajinskimi tipi.
V raziskavi sem uporabil pokrajinskoekološko tipizacijo (Špes in sod., 2002) ter pri
podatkovnem rudarjenju še tipizacijo Slovenije po Perku (2007). Pri rudarjenju podatkov sem
analize na ravni pokrajinskih tipov opravil za dve vrsti pokrajinskih (pod)tipov, saj sem s tem
želel preveriti, kako izbira tipizacije vpliva na rezultate. Če namreč želimo iz rezultatov
rudarjenja podatkov izpeljati splošna pravila za območja s podobnimi geografskimi
značilnostmi, je dobro vedeti, kako na strukturo izračunanih modelov vpliva tipizacija, ki jo
uporabimo.
Pri pokrajinskoekološki tipizaciji je bil upoštevan relief z višinsko slojevitostjo, litološka
zgradba z deležem karbonatnih kamnin, podnebje in druge naravno- in družbenogeografske
značilnosti, ki ločujejo pokrajinske enote tako, da imajo te bolj ali manj jasno izražene
individualne značilnosti ter se razlikujejo od sosednjih. Z združevanjem pokrajinskih enot
oziroma abstrahiranjem pokrajinskih razlik med posameznimi pokrajinskoekološkimi enotami
je bilo tako izločenih 14 glavnih pokrajinskoekoloških tipov Slovenije (PET) (Špes in sod.,
2002).
Pomemben dejavnik za izbiro te tipizacije je, da pokrajinskoekološka členitev upošteva
odzivnost pokrajine na antropogene pritiske, kar pomeni, da lahko pri kasnejšem načrtovanju
ukrepov znotraj posameznega pokrajinskoekološkega tipa ponudimo predloge ukrepov,
prilagojene nosilnosti okolja (Matos, Oštir, Kranjc, 2012).

Karta 4: Pokrajinskoekološka tipizacija po Špes in sod. (2002). Vir podatkov: Kokalj, 2004;
Register divjih odlagališč, 2012.
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Tipizacija po Perku (2007), ki sem jo uporabil pri preverjanju rezultatov rudarjenja podatkov,
Slovenijo deli na 4 pokrajinske tipe in na drugi ravni na 9 pokrajinskih podtipov. Prva raven
je povezana z lego Slovenije na stiku štirih velikih evropskih geografskih enot: Alp, Panonske
kotline, Dinarskega gorovja in Sredozemlja, na drugi ravni pa so tipi prve ravni razdeljeni
predvsem glede na relief in kamnine (Ciglič, Perko, 2012).

Karta 5: Tipizacija površja po Perku. Vir podatkov: Perko, 2007; Register divjih odlagališč,
2012.

2.2.7 BLIŽINA CEST
Nastajanje divjih odlagališč je povezano z dostopom za vozila, saj veliko večino odpadkov
onesnaževalci do odlagališč pripeljejo. Slovenija ima okoli 38.000 km cest, gostota cest je
skoraj 2 km cest na km2 površja, kar nas uvršča na peto mesto v EU (European road statistics,
2011, str. 18). Gostota cest v Sloveniji je torej glede na druge države EU nadpovprečno
visoka, kar pomeni, da je veliko tudi območij, ki so potencialno dostopna za nelegalno
odlaganje. Na primer, območja v oddaljenosti do 30 m od najbližje ceste pokrivajo 5767 km2
ali več kot četrtino Slovenije (Topografski podatki…, 2012).
Proučevanih je bilo več slojev cest, med katerimi se je za najbolj uporabnega izkazal sloj cest
Državne topografske karte v merilu 1 : 25.000 (DTK25; Topografski podatki…, 2012)
(Matos, Oštir, Kranjc, 2012). Smrekar, Breg in Slavec (2006) ugotavljajo, da se kategorije
cest se med seboj razlikujejo glede na privlačnost za odlaganje. Na Ljubljanskem polju je bilo
tako največ odlagališč ob kolovozih, sledijo makadamske poti in asfaltne poti. Za vsako
odlagališče je bila zato izračunana oddaljenost od najbližje ceste, kategorija najbližje ceste ter
oddaljenost do najbližjega vnosa v posamezni kategoriji cest (avtocesta, cesta, pot, kolovoz
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oz. pešpot). Za območje »ob cestah« sem na podlagi ugotovitev prejšnje raziskave (Matos,
Oštir, Kranjc, 2012) določil pas širine 30 m.
Privlačnost cest za odlaganje odpadkov sem proučeval tudi v vsaki pokrajinskoekološki enoti
posebej, da bi s tem preverili hipotezo, da se dejavniki, ki vplivajo na prostorsko razporeditev
divjih odlagališč, v različnih pokrajinskih tipih različno odražajo. Dejavnik privlačnosti
okolice cest je bil za to analizo izbran na podlagi ugotovitve Šebenika (1994), ki na podlagi
terenskih izkušenj trdi, da je bližina cest različno pomembna pri lociranju divjih odlagališč v
različnih tipih površja v Sloveniji.

2.2.8 BLIŽINA ŽELEZNIŠKIH PROG
Slovensko železniško omrežje obsega 1288 km prog (Zbirni kataster…, 2012). Železniške
proge se ne uporabljajo za dovoz odpadkov na nelegalna odlagališča, vendar pa je njihova
okolica pogosto degradirana, kar spodbuja nastanek nelegalnih odlagališč. Območja v okolici
železniških prog so navadno tudi nadpovprečno gosto poseljena ter imajo dovozne poti,
lastništvo neposredne okolice prog pa je javno, zato okolico prog onesnaževalci lahko
dojamejo kot »primerno« in hitro dostopno območje za odlaganje odpadkov. Pomembno za
storilce je tudi, da se vlak ne more ustaviti, tudi če pelje po progi v trenutku odlaganja
odpadkov, zato sama proga ne predstavlja nevarnosti za storilca, kot je to v primeru cest.
Bližina železniških prog je zato eden od dejavnikov, ki sem ga analiziral v okviru svoje
disertacije. Kot eden od dejavnikov, ki vpliva na pojavnost divjih odlagališč je bližina
železniških prog omenjena tudi v dveh starejših raziskavah (Illegal dumping…, 1998, str. 4;
Webb in sod., 2008, str. 29), ni pa še bila analitično ovrednotena. Izračunana je bila
oddaljenost od železniške proge za vsako odlagališče. Uporabljen je bil sloj železniških prog
iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (Zbirni kataster…, 2012).

2.2.9 KOPI
Po podatkih Geološkega zavoda RS je bilo v Sloveniji v letu 2011 86 kopov s koncesijo. Kopi
so zaradi konkavnosti in degradacije, ki jo povzročijo v pokrajini, privlačni za nelegalno
odlaganje (Urbanc, Breg, 2005; Smrekar, Breg, Slavec, 2006; Biotto in sod., 2009). Za vsa
odlagališča v proučevanem vzorcu je bila izračunana oddaljenost od kopov s koncesijo po
podatkih GeoZS iz leta 2011 (Karta nahajališč…, 2012).

2.2.10 DEGRADIRANA OBMOČJA
Degradirana območja so (delno) opuščena območja, ki imajo negativen vpliv na okolje ali
kvarijo izgled pokrajine (Cvahte, Snoj, 2011, str. 112).
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Premalo intenzivna raba tal je eden od dejavnikov, ki privlači tudi nelegalno odlaganje
Območja s premalo intenzivno rabo tal zasmetenost z divjimi odlagališči še bolj degradira in
naredi še privlačnejša za nelegalno odlaganje. Za trajno odpravljanje divjih odlagališč je
potrebno ta trend obrniti z razvijanjem območij, ki so ranljiva za divje odlaganje (Crackdown
on…, 2008). V disertaciji sem zato proučil privlačnost degradiranih območij in njihove
okolice za odlaganje odpadkov.
Uporabljen je bil sloj degradiranih območij, ki je bil izdelan v okviru proučevanja razvojnih
potencialov degradiranih območij v Sloveniji. Evidenca predstavlja vzorec 194 degradiranih
površin v Sloveniji, ki so posledica opuščanja dejavnosti in razvrednotenja funkcije prostora.
Popisana so bila tista degradirana območja, kjer je zaradi popolne ali delne opustitve stare
dejavnosti (industrijske, vojaške, transportne in infrastrukturne ter rudarske) prišlo do
prostorske degradacije in delne ali popolne opustitve vseh dejavnosti na območju.
Evidentirana so bila samo degradirana območja, večja od 1 ha (Špes in sod., 2012).

Karta 6: Lokacije degradiranih območij v Sloveniji in primer velike gostote odlagališč v
neposredni okolici degradiranega območja. Vir podatkov: Špes in sod., 2012; Register divjih
odlagališč, 2012.
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2.2.11 ROMSKA NASELJA
Obstoječa literatura povezuje pogostejše nelegalno odlaganje odpadkov z območji, kjer živijo
socialno ogrožene in marginalizirane skupine prebivalstva (npr. Illegal dumping…, 1998, str.
4; Baden, Coursey, 2002). Baden in Coursey (2002) ugotavljata, da zaradi nizkih cen
nepremičnin v okolici degradiranih območij na območjih odlaganja odpadkov pogosto živi
prebivalstvo z manjšo kupno močjo, ki se teže upira okoljskim pritiskom in celo samo
spodbuja odlaganje odpadkov za skromen zaslužek. Ta pojav lahko v Sloveniji na primer
opazimo v veliki gostoti divjih odlagališč v okolici sosesk Rakova Jelša in Sibirija v bližini
Ljubljanskega Barja v Mestni občini Ljubljana (Ule, 2005; Register divjih odlagališč, 2011).
V tem smislu je zanimiva tudi izjava prebivalca Ljubljanskega barja glede divjih odlagališč na
Barju, ki jo navajata Gostinčar in Janežič (2005, str. 44): »Material odlagajo tako posamezniki
kot tudi organizirane skupine, ki za odvoz zaračunavajo občutno manj, kot bi stal odvoz na
centralno deponijo«. V Evropi so Romi še vedno ena najbolj marginaliziranih in
stigmatiziranih skupin prebivalstva. Kot ugotavlja Zupančič (2013, str. 5-6), različne romske
skupine po svetu povezuje vsaj ena skupna lastnost – povsod predstavljajo marginalne
družbene skupine, ne glede na značilnosti poselitvenega ozemlja in njihovo številčnost. Webb
in sod. (2006, str. 16) omenjata številne raziskave v katerih se nelegalno odlaganje povezuje z
dejavnostmi britanskih Romov (t.i. Travellers ali Romanichals). Webb in Marshall (2004, str.
20) navajata, da nacionalna okoljska agencija ocenjuje, da je kar 5 % vseh primerov
nelegalnega odlaganja gradbenih odpadkov v Veliki Britaniji povezanih z dejavnostmi
»travellerjev«. Kot razloge za to Webb in sodelavci (2006, str. 17) navajajo neustrezno
komunalno opremljenost romskih naselij, ki pogosto nimajo urejene infrastrukture odvoza
odpadkov ter dejavnosti Romov, ki se tradicionalno ukvarjajo tudi s trgovanjem z odpadnimi
materiali. Kupi raznolikih materialov, ki jih Romi reciklirajo in preprodajajo so vizualno
moteči tako za stanovalce kot za okoličane, neredko pa so tudi prave ekološke bombe
(Zupančič, 2013, str. 10). Odpadni material se kopiči predvsem na robu naselij (Zupančič,
2014, str. 138). Kupi smeti na meji romskih naselij so tudi neke vrste »obrambni« zidovi
naselja, ki jih ščitijo pred neželeno pozornostjo okolice (Zupančič, 2013, str. 8).
Kot trdi Zupančič (2013, str. 7), je večina romskih naselij locirana zelo premišljeno, tam, kjer
je bilo nasprotovanje lastnikov zemljišč še znosno. Tovrstna manj vredna zemljišča pa so
pogosto na robnih in degradiranih območjih, ki so v vsakem primeru privlačna za nelegalno
odlaganje. Eden od dejavnikov izbire lokacije romskih naselij je bila tudi bližina obstoječih
odlagališč odpadkov, zaradi možnosti zbiranja sekundarnih surovin (Zupančič, 2014, str. 84).
V skladu s tem je ugotovitev raziskave, ki jo omenjajo Webb in sod. (2006, str. 17), da so na
60 % divjih odlagališč v bližini romskih naselij odpadke odlagali tudi ne-Romi. Potrebno se je
torej zavedati, da za odlagališča v bližini romskih naselij niso odgovorni le Romi.
Zupančič navaja, da po podatkih statističnega popisa iz leta 2002 v Sloveniji živi 3246
Romov, po ocenah pa je Romov v Sloveniji precej več, okrog 10.000. Živijo v okoli 130
romskih naseljih (Zupančič, 2013, str. 6). V svoji raziskavi sem želel preveriti tudi stanje na
področju nelegalnega odlaganja v bližini teh naselij. Izdelal sem sloj romskih naselij s 84
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lokacijami (Karta 7) in za vsako proučevano odlagališče izračunal razdaljo od centroida
najbližjega romskega naselja.

Karta 7: Proučevane lokacije romskih naselij v Sloveniji. Vir podatkov: Zupančič, 2012.

2.2.12 LEGALNE DEPONIJE ODPADKOV
Preveril sem vpliv legalnih odlagališč odpadkov na pojavljanje divjih odlagališč. Izkušnje s
terena ter nekatere starejše raziskave (Illegal dumping…, 1998, str. 4) kažejo, da je okolica
legalnih deponij pogosta tarča onesnaževanja z odpadki. Razlog za to je vpliv deponij na
degradacijo neposredne okolice pa tudi odpiralni časi deponij. Prebivalci namreč pripeljejo
odpadke na legalno deponijo tudi zunaj odpiralnega časa. Ker odpadkov ne želijo peljati
znova domov, jih odložijo na skritem kraju v bližini deponije. Podobno ravnajo nekateri
obiskovalci deponij, ki jim na deponiji nepričakovano zaračunajo sprejem odpadkov ali pa
sprejem njihovih odpadkov zavrnejo.
Proučil sem privlačnost okolice vseh 60 legalnih deponij v Sloveniji, o katerih podatke zbira
Agencija RS za okolje, čeprav so bile nekatere že v postopku zapiranja ali zaprte. Za vsako
odlagališče sem izračunal oddaljenost od najbližje legalne deponije odpadkov po podatkih
ARSO (Atlas okolja, 2011).
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2.2.13 POSELITEV
Glede na starejše raziskave sta gostota in razporeditev poselitve med najpomembnejšimi
dejavniki za nastanek divjih odlagališč (npr. Šebenik, 1994; Biotto in sod., 2009). Razumljivo
je, da se odpadki pojavljajo v bližini naselij, saj nastajajo kot posledica človekovih dejavnosti.
Ljudje, ki odlagajo odpadke na črno, navadno iščejo za odlaganje primerne lokacije v bližnji
okolici lokacije, kjer so odpadki nastali, saj tako zmanjšajo stroške prevoza in možnost, da bi
jih opazili. Večja gostota poselitve pomeni večjo verjetnost, da se bo na območju pojavilo več
»storilcev« in posledično več divjih odlagališč.
Za presojo vpliva poselitve na pojavnost divjih odlagališč sem uporabil Evidenco hišnih
številk (EHIŠ, 2010). S tem podatkovnim slojem sem za vsako proučevano odlagališče
izračunal različne atribute za presojo vplivov poselitve na nelegalno odlaganje: oddaljenosti
posameznih odlagališč od najbližje poseljene hiše, gostoto prebivalstva v okolici odlagališč
(za območje 1 km2 s 100 m ločljivostjo) ter število prebivalcev v pasovih 500, 1000, 1500 in
2000 m od vsakega odlagališča.
Tasaki in sodelavci (2004, str. 6) ugotavljajo, da pogostost nelegalnega odlaganja narašča z
gostoto poselitve in upade pri visokih gostotah poselitve (nad 1000 preb/km 2), saj so območja
s tako visoko gostoto poselitve že znotraj naselij. Šebenik (1994) ugotavlja, da je 70 %
odlagališč v območjih do 1 km od roba naselja. Kaže, da je meja naselja pomemben dejavnik
privlačnosti za nelegalno odlaganje, zato sem proučil tudi vpliv tega dejavnika na prostorsko
razporeditev divjih odlagališč
Rob strnjenega naselja sem definiral z uporabo obrisov stavb iz Katastra stavb (2012).
Izračunal sem odstotek površine stavbišč v radiju 100 m. Meja 5 % območja, ki ga pokrivajo
stavbišča, ločuje strnjeno poseljena območja od redko poseljenih območij znotraj naselja.
Območja zunaj naselja pa so tista, ki se nahajajo več kot 100 m od najbližje stavbe (Krevs in
sod., 2004).

2.2.14 OCENA OKOLJSKE NEVARNOSTI ODLAGALIŠČ KOT OSNOVA ZA
DOLOČANJE PRIORITETE SANACIJE
Ocena nevarnosti temelji na metodi za določanje prednostne sanacije divjih odlagališč
odpadkov in ogroženosti posameznih administrativnih enot (Smrekar, Hrvatin, 2010). Metodo
sem kasneje dopolnil glede na dostopne sloje podatkov ter terenske ugotovitve v popisu leta
2011 (celotna metoda ocenjevanja nevarnosti odlagališč je dostopna v Prilogi 3). Pri izračunu
ocene nevarnosti za posamezno odlagališče se upošteva: velikost odlagališča, tip odpadka,
lega na vodovarstvenem območju, prepustnost podlage, oddaljenost od vodnih teles,
poplavnost in lega v zavarovanem oz. varovanem območju. Metoda pri določanju prioritete
sanacije upošteva predvsem nevarnost za onesnaženje vodnih virov in ne daje poudarka
estetskemu vidiku oziroma vidnosti odlagališč, saj so se dosedanje sanacije odlagališč izvajale
skoraj izključno glede vidnost odlagališč (oziroma glede na pogostost prijav občanov), s tem
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pa so zaradi pomanjkanja sredstev ostala neočiščena odlagališča, ki predstavljajo mnogo
večjo grožnjo okolju. S pomočjo ocene nevarnosti posameznega odlagališča je v Registru
divjih odlagališč med drugim mogoče predlagati prioritete za sanacijo odlagališč po
administrativnih enotah (občinah oziroma upravnih enotah republiške inšpekcije). Ocena
nevarnosti je bila izračunana za vsako odlagališče v proučevanem vzorcu.

2.2.15 DRUGI SLOJI PODATKOV
Nekatere v prejšnjih poglavjih naštete sloje podatkov sem uporabil tudi za analize na ravni
večjih prostorskih enot. S temi podatki sem proučeval tiste lastnosti širše okolice odlagališč,
ki bi lahko vplivale na njihovo prostorsko razporeditev. Za posamezno občino sem tako
izračunal 21 atributov, za naselje pa 31 atributov.
Atributi na ravni naselij:
 število odlagališč v naselju (Register divjih odlagališč, 2011; Zbirka geostatističnih…,
2013);
 volumen vseh odlagališč in povprečni volumen odlagališča v naselju (volumen se
izračuna kot zaokrožena srednja vrednost prostorninskega razreda; najvišji razred se
zaokroži na 1000 m3) (Register divjih odlagališč, 2011; Zbirka geostatističnih…,
2013);
 število prebivalcev v naselju, gostota poselitve, povprečna starost prebivalcev naselja
in indeks staranja za leto 2010 (Zbirka geostatističnih…, 2013);
 seštevek ocen okoljske nevarnosti odlagališč v naselju (Zbirka geostatističnih…,
2013);
 gostota omrežja cest v naselju za vsako posamezno kategorijo cest v DTK25 (Zbirni
kataster…, 2012);
 število odlagališč s prevladujočim posameznim tipom odpadka (Register divjih
odlagališč, 2011; Zbirka geostatističnih…, 2013);
 pokrajinskoekološki tip, ki mu pripada največ odlagališč v naselju (Register divjih
odlagališč, 2011; Zbirka geostatističnih…, 2013);
 prevladujoča lega odlagališč v naselju (ravnina, pobočje oziroma kotanja), glede na
podatke terenskega popisa (Register divjih odlagališč, 2011; Zbirka geostatističnih…,
2013);
 povprečna višina in standardna deviacija višin v naselju po DMV12 (Digitalni
model…, 2012; Zbirka geostatističnih…, 2013);
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 povprečni naklon in standardna deviacija naklona po DMV12 (Digitalni model…,
2012; Zbirka geostatističnih…, 2013);
 kazalnik pojavnosti odlagališč (Register divjih odlagališč, 2011).
Atributi na ravni občin1:
 površina občine (Zbirka geostatističnih…, 2013);
 število prebivalcev v občini, gostota poselitve, povprečna starost prebivalcev in indeks
staranja za leto 2010 (Zbirka geostatističnih…, 2013);
 vsota korigiranih kriterijev2;
 povprečna dohodnina po odmernih odločbah na prebivalca občine za leto 2009 (Zbirka
geostatističnih…, 2013);
 delež registriranih brezposelnih med aktivnim prebivalstvom v občini za leto 2010
(Zbirka geostatističnih…, 2013);
 izdana gradbena dovoljenja za leto 2009 (Zbirka geostatističnih…, 2013);
 količine odpadkov na prebivalca po občinah, zbrane z javnim odvozom v letu 2008
(Zbirka geostatističnih…, 2013);
 komunalno podjetje, odgovorno za odvoz odpadkov (Ekologi brez meja, 2012);
 podjetij na 1000 prebivalcev občine v letu 2008 (Zbirka geostatističnih…, 2013);
 povprečne plače po občinah za mesec april 2010 (Zbirka geostatističnih…, 2013);
 število turističnih ležišč na 1000 prebivalcev občine za leto 2011 (Zbirka
geostatističnih…, 2013);
 število prihodov turistov v občino v letu 2009 (Zbirka geostatističnih…, 2013);
 število divjih odlagališč v občini (Register divjih odlagališč, 2011; Zbirka
geostatističnih…, 2013);
 prebivalcev občine na divje odlagališče (Register divjih odlagališč, 2011; Zbirka
geostatističnih…, 2013)
1

2

Občina Mirna se v vseh analizah upošteva še kot del občine Trebnje

Vsota korigiranih kriterijev se uporablja za izračun razvojnih omejenosti oz prednosti občine, ki je podlaga za
izračun letnih prihodkov občin iz državnega proračuna. Kaže na gospodarsko in socialno stanje v občini.
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izra%C4%8Duni/Izra%C4%8Duni_p
rimerne_porabe_ob%C4%8Din/2012/primerna_poraba_2012_Obcine_.pdf
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 kazalnik pojavnosti odlagališč
geostatističnih…, 2013).

(Register

divjih

odlagališč,

2011;

Zbirka

Poleg slojev podatkov, opisanih v prejšnjih poglavjih, sem na ravni občin analiziral tudi
naslednje sloje podatkov:
- vsota korigiranih kriterijev, povprečna plača, delež registriranih brezposelnih in dohodnina
na prebivalca. Po ugotovitvah prejšnjih raziskav (npr. Webb in sod., 2006, str. 20; Tasaki in
sod., 2006, str. 261) se območja z večjo brezposelnostjo in nižjimi povprečnimi prihodki
prebivalcev spopadajo z bolj intenzivnim nelegalnim odlaganjem odpadkov. S proučevanjem
naštetih slojev podatkov sem želel preveriti, ali se tovrstne razlike pojavljajo tudi med
slovenskimi občinami;
- prihodi turistov ter turistična ležišča na prebivalca. Čeprav turizma kot omejitvenega
dejavnika za nelegalno odlaganje prejšnje raziskave ne analizirajo, pa terenske izkušnje
kažejo na to, da imajo turistična območja navadno manj odlagališč. Svoje izkušnje s terena
sem želel preveriti tudi s statistično analizo;
- izdana gradbena dovoljenja. Pomemben delež odpadkov na odlagališčih so gradbeni odpadki
(Nazerry, Abdul, 2007; Register divjih odlagališč, 2011; Illegal dumping…, 2014). Podatki o
izdanih gradbenih dovoljenjih po občinah bi morda lahko pokazali na večjo problematiko
nelegalnega odlaganja v občinah z več izdanimi dovoljenji;
- število registriranih podjetij na prebivalca. Intenzivna gospodarska aktivnost lahko pomeni
tudi več proizvedenih odpadkov. Obstaja verjetnost, da se bo del teh odpadkov zaradi
izogibanja stroškom odlaganja odložil na črno. Hkrati so industrijska in trgovska območja
sama po sebi privlačna za nelegalno odlaganje. Po izsledkih angleške raziskave se nelegalno
odlaganje pojavlja na 75 % industrijskih in 62 % trgovskih območij (Webb in sod., 2006, str.
14);
- komunalno podjetje, odgovorno za odvoz odpadkov. Po ugotovitvah starejših raziskav je
urejenost komunalnih storitev eden od pomembnih dejavnikov za preprečevanje nastajanja
divjih odlagališč (npr. Illegal dumping…, 1998, str. 4). Preveril sem, ali se pojavljajo razlike
v pojavnosti odlagališč med slovenskimi občinami, ki jih pokrivajo različna komunalna
podjetja.
Za proučevanje nekaterih naštetih atributov sem uporabil Pearsonov in Spearmanov
koeficient, s katerim sem iskal statistične korelacije med posameznimi dejavniki in
obremenjenostjo občin z nelegalnimi odlagališči.
S podatki Statističnega urada RS za leto 2010 (Zbirka geostatističnih…, 2013), agregiranimi v
mrežo 100 x 100 m sem za vsako odlagališče v krogu 1000 m izračunal še:
 število prebivalcev;
 delež prebivalcev, starih do 14 let;
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 delež prebivalcev, starih od 15 do 64 let in
 delež prebivalcev, starih nad 65 let.
Omenjene podatke sem nato uporabil za izračun indeksa staranja v okolici odlagališč. S tem
sem želel preveriti, ali na pojavljanje divjih odlagališč vpliva starostna struktura prebivalstva.
Ker se je v zadnji generaciji spremenil odnos družbe do nelegalnega odlaganja odpadkov ter
je bilo mlajše prebivalstvo bolj izpostavljeno ozaveščanju, bi bilo lahko nelegalno odlaganje
pogostejše na območjih s starejšim prebivalstvom. Raziskava iz Velike Britanije tako
ugotavlja, da je povprečna starost ljudi, ki jih ujamejo pri odlaganju na nelegalna odlagališča
višja, kot povprečna starost drugih storilcev kaznivih dejanj (Webb in sod., 2006, str. 53).

2.3 PRESOJA VPLIVOV DEJAVNIKOV NELEGALNEGA ODLAGANJA
Izračun vpliva posameznega dejavnika na privlačnost določenega območja za nelegalno
odlaganje temelji na raziskavah divjih odlagališč, ki so jih opravili Tasaki in sod. (2006).
Delež odlagališč, ki se nahajajo v območjih z določenimi vrednostmi posameznega atributa
upošteva tudi prostorsko razprostranjenost teh območij. Vpliv se izračuna po formuli
Pak = (Dak / Sak) / (DT / ST)
kjer je Pak kazalnik pojavnosti divjih odlagališč za kategorijo k dejavnika a, Dak število
odkritih odlagališč v kategoriji k, dejavnika a, Sak površina, ki jo pokriva kategorija k
dejavnika a na proučevanem območju, DT število vseh odkritih in proučevanih odlagališč ter
ST celotna površina proučevanega območja (Tasaki in sod., 2006, str. 257).
Kazalnik pojavnosti odlagališč, večji od 1, kaže na nadpovprečno gostoto odlagališč v
posamezni kategoriji proučevanega dejavnika. Z interpretacijo vrednosti kazalnika lahko nato
sklepamo na privlačnost posameznega dejavnika za nelegalno odlaganje odpadkov. Prednost
uporabljene metode je, da večje število odlagališč, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo ni
edino merilo pri izračunavanju vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč. Metoda upošteva
tudi prostorsko razprostranjenost te kategorije. Na primer: odlagališč, ki ležijo v gozdu, je
skupno veliko več kot tistih, ki ležijo v gramoznicah, kljub temu so gramoznice bolj privlačne
za nelegalno odlaganje, saj je njihova skupna površina na proučevanem območju navadno
mnogo manjša od površine gozda (Matos, Oštir, Kranjc 2012, str. 438).
Prednost uporabljene metode izračunavanja privlačnosti za nelegalno odlaganje je tudi njena
odpornost na uporabo nepopolnih podatkov. Za zadovoljive rezultate je potrebno uporabiti le
dovolj dober vzorec odlagališč oziroma drugih podatkovnih slojev (Matos, Oštir, Kranjc
2012). Kazalnik omogoča tudi primerjavo vplivov različnih dejavnikov oziroma posameznega
dejavnika v različnih območjih, seveda ob upoštevanju kvalitativnih omejitev analiziranih
podatkov.
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Kazalnik pojavnosti odlagališč je bil izračunan za vsak proučevani dejavnik za celotno
Slovenijo. Za bližino cest, je bil izračunan tudi posebej za vsak pokrajinskoekološki tip.
Zaradi obsežnosti tega dela raziskav sem s pomočjo Jake Kranjca razvil skript v jeziku
Python, ki je delo nekoliko pospešil (Priloga 4). Analize sem zaradi računske zahtevnosti
deloma opravljal na strojni opremi Inštituta za antropološke in prostorske študije (IAPŠ) pri
Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske Akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
ob pomoči dr. Žige Kokalja.
Pri izračunu kazalnika sem se soočil z metodološkimi izzivi, povezanimi z razporejanjem
vrednosti posameznih dejavnikov v kategorije. Potrebno je namreč določiti mejne vrednosti
kategorij (na primer meje območij ob cestah in zunaj njih). Kazalnik sem zato izračunal za
različne širine pasov ob proučevanih dejavnikih. Za večino dejavnikov sem tako uporabil
širine 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 in 500 m. Za nekatere dejavnike sem glede na posebnosti
podatkovnih slojev, rezultate analiz oziroma izkušnje s terena, uporabil tudi drugačne
velikosti pasov. Tak primer je računanje kazalnika za območja ob cestah. Ker sloj DTK25, ki
sem ga uporabil, vsebuje veliko število poligonov (≈383.000), bi bilo preveč zapleteno
izračunavati podatke za več različnih širin. Namesto tega sem določil območje »ob cestah« ter
vse analize izvajal glede na ta podatek. V raziskavi privlačnosti cest za nelegalno odlaganje
(Matos, Oštir, Kranjc, 2012) se za območje »ob cestah« glede na omejitve podatkov, opreme
in metodologije uporablja pas širine 30 m. Taka širina opazovanega pasu upošteva morebitna
odstopanja, hkrati pa zagotavlja, da je večina največjih odlagališč, ki ležijo ob cestah,
uvrščena v ustrezno kategorijo (Matos, Oštir, Kranjc, 2012, str. 434).
Pri dveh slojih podatkov sem zaradi omejitev strojne opreme kazalnik izračunal na vzorcih
naključno izbranih vnosov. Izračunane površine območij so nekoliko večje, kot bi bile, če bi
za izračune uporabil vse vnose, saj bi bilo v tem primeru med območji ob posameznih vnosih
več prekrivanj, ki se med analizo odštejejo od skupne površine dejavnika. Razlike so večje pri
izračunavanju širših pasov ob dejavnikih, kjer je večja verjetnost, da pride do prekrivanj,
vendar te razlike ne vplivajo na rezultate toliko, da ne bi bilo mogoče v obeh primerih razbrati
vsaj trendov spreminjanja vrednosti kazalnika z razdaljo od lokacije proučevanega dejavnika.
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2.4 METODE RUDARJENJA PODATKOV
2.4.1 PRIPRAVA PODATKOV
Kot vzorec za analize sem uporabil 8754 popisanih divjih odlagališč iz cele Slovenije, kar je
20-30 % vseh slovenskih divjih odlagališč. Vsako odlagališče je bilo opisano s 67, naselje z
31 in občina z 21 atributi.
IDENT Delez_15_64 Delez_nad_65 Raba_tal Raba_20m Deponija Odd_kopi Odd_Romi Zav_obmocje
9
69
14
2000
2000
14838
3481
2410 krajinski park
36
67
23
3000
3000
15913
11003
11978 krajinski park
58
76
13
1600
1300
9699
1841
4674 krajinski park
141
64
23
1230
1230
4678
1500
90202 krajinski park
530
69
16
2000
2000
7838
1888
62956 krajinski park
545
70
15
1600
1600
5625
8303
53803 krajinski park
552
69
15
2000
2000
5580
8554
53597 krajinski park
713
69
23
5000
5000
3289
6726
54005 krajinski park
805
79
7
1321
1321
4366
2607
23024 krajinski park
810
76
6
1500
1321
3811
2121
23455 krajinski park

Preglednica 2: Izsek iz tabele z atributi odlagališč. Prikazanih je 8 od 67 spremenljivk za 10
od 8754 proučevanih divjih odlagališč.

2.4.2 ANALIZE
Analize sem izvajal na Inštitutu Jožef Stefan s pomočjo dr. Marka Debeljaka. Uporabljal sem
namenski program za rudarjenje podatkov Weka.
Rudarjenje podatkov omogoča, da v veliki količini podatkov odkrivamo neznane povezave in
vzorce (Witten, Eibe, 2005). Cilj rudarjenja podatkov je bil v mojem primeru odkriti
kompleksna pravila, po katerih se proučevana odlagališča razporejajo v prostoru. Obstaja več
različnih metod rudarjenja podatkov, ki bi jih lahko uporabil. Za dosego ciljev pričujočega
dela je bilo smiselno izbirati med takimi, ki omogočajo izdelavo razmeroma preprostih
modelov (Stojanova in sod., 2011). Uporabljene so bile metode odločitvenih dreves, ki
omogočajo izdelavo modelov, ki jih je mogoče enostavno interpretirati, poleg tega pa so
uspešne pri obdelavi velikih količin podatkov, ki vsebujejo precej »šuma«.
Odločitveno drevo je hierarhična struktura, v kateri je v vsakem razcepu (veji drevesa)
opravljen test, ki razvrsti podatke glede na rezultat tega testa. Končna napoved ciljnega
atributa izhaja iz vseh opravljenih testov in se imenuje list (Stojanova in sod., 2011).
Metoda C4.5 (v programu Weka imenovana J48) je ena od največkrat uporabljanih za gradnjo
odločitvenih dreves. Spada v skupino metod, ki ustvarjajo klasifikacijska drevesa, pri katerih
je rezultat analize diskretna vrednost oziroma razred v katerega se uvrsti proučevani podatek.
Z metodo J48 sem poskušal:
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a) napovedati prevladujoči tip odpadka na odlagališču ter
b) sestaviti modele, s katerimi bi na podlagi prostorskih atributov razložil, kje se
najpogosteje pojavljajo divja odlagališča, tako za celotno proučevano območje, kot za
posamezne pokrajinske tipe.
Metoda M5P spada v skupino metod regresijskih dreves, pri katerih je napovedani podatek
število. V tej disertaciji sem s to metodo pojasnjeval
a) dejavnike, ki vplivajo na vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč za občine in
b) za naselja.

2.4.2.1
NAPOVEDOVANJE
ODLAGALIŠČIH

PREVLADUJOČEGA

TIPA

ODPADKA

NA

Z metodo J48 sem poskusil ob uporabi zgoraj opisanih atributov napovedati prevladujoči tip
odpadka na posameznem odlagališču oziroma napovedati, pod katerimi pogoji se pojavi
odlagališče z določenim tipom odpadka.
Kot vhodne podatke sem uporabil bazo 8754 odlagališč z vsemi proučevanimi atributi.
Eksperimentalno sem iskal število primerov v listu odločitvenega drevesa, ki še omogoča
smiselno interpretacijo modela, hkrati pa bistveno ne zmanjša napovedne uspešnosti modela.
To metodo sem uporabil pri vseh nadaljnjih analizah.
Oceno uspešnosti modela sem preveril z metodo navzkrižnega preverjanja (cross-validation).
Pri tej metodi se podatki učne množice razdelijo na n enako velikih skupin, (n–1) skupin
se uporabi za učenje, iz učenja izvzeta skupina pa je namenjena kontroli uspešnosti.
Izgradnja modela se nato ponovi n-krat, pri čemer je iz učenja izvzeta vedno druga skupina
podatkov, ki je namenjena kontroli uspešnosti. Končni model in ocena natančnosti sta
tako rezultat vseh n ponovitev učenja, kar omogoča, da je vsak podatek vsaj enkrat
uporabljen tako za učenje kot tudi preverjanje uspešnosti (Lamovec, 2013, str. 42). Ta
metoda preverjanja zanesljivosti modela je bila uporabljena tudi pri vseh nadaljnjih analizah.

2.4.2.2 NAPOVEDOVANJE LASTNOSTI OBMOČIJ, PRIVLAČNIH ZA NELEGALNO
ODLAGANJE
V prvi fazi sem izdelal vzorec pozitivnih in negativnih primerov, ki sta potrebna za izvedbo
rudarjenja podatkov. Pri tem sem se soočil z izzivom izbire negativnih primerov, ki morajo
biti določeni na območjih, ki niso privlačna za odlaganje.
V tem procesu je bilo potrebno najprej določiti območja, ki so privlačna za nelegalno
odlaganje. Pri tem sem si pomagal s »pozitivnimi primeri«. V mojem primeru je bilo to 8754
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proučevanih divjih odlagališč, ki so bila odkrita na terenu. Za odlaganje privlačna območja
sem določil kot tista v njihovi bližini. Potrebno je bilo izbrati razdaljo, ki določa »bližino«
odlagališč, pri čemer sem upošteval naslednje omejitve:
- odlagališča se najpogosteje pojavljajo v bližini drugih odlagališč, zato je območje v okolici
obstoječih odlagališč privlačnejše za odlaganje;
- točnost označevanja lokacije odlagališča na terenu lahko odstopa tudi za nekaj 10 m zaradi
omejene natančnosti GPS aparatov in netočnosti popisovalcev (Matos, 2007);
- premer večjih odlagališč je lahko tudi več 10 m, pri čemer je lokacija odlagališča navadno
označena v središču odlagališča;
- za privlačnost lokacije za nelegalno odlaganje so pogosto pomembne lastnosti
mikrolokacije, ki se lahko razmeroma hitro spremenijo;
- glede na to, da v analizah uporabljam vzorec vseh odlagališč v Sloveniji, večje območje
pomeni, da z večjo verjetnostjo prihaja do uvrščanja naključne točke v napačni razred.
Glede na omejitve so bila kot privlačna za odlaganje določena območja znotraj 100 m od
proučevanega vzorca najdenih odlagališč. Ta območja obsegajo 249 km2 ali 1,2 % površine
Slovenije. Zunaj teh območij sem izbral 10.000 naključnih lokacij, ki predstavljajo negativne
primere. Glede na velikost proučevanega vzorca divjih odlagališč (70 – 80 % divjih odlagališč
v njem ni zajetih) je mogoče pričakovati, da se do 5 % negativnih primerov nahaja na
območjih, ki so v resnici privlačna za nelegalno odlaganje.
Glede na rezultate analiz kazalnikov pojavnosti divjih odlagališč in postavljene hipoteze, sem
za nadaljnje analize izmed 67 atributov, ki opisujejo pozitivne lokacije, izbral naslednje:
pokrajinskoekološki tip, pokrajinski tip, višino, naklon, oblikovanost reliefa, bližino
železnice, oddaljenost od različnih kategorij cest, oddaljenost od vodnih teles, oddaljenost od
gozdnega roba, oddaljenost od najbližje hiše, gostoto prebivalstva v radiju 1 km od lokacije
odlagališča, rabo tal, oddaljenost od najbližje legalne deponije, oddaljenost od roba naselja ter
oddaljenost od roba strnjenega naselja. Vrednosti naštetih dejavnikov sem izračunal tudi za
10.000 lokacij negativnih primerov. S tem sem pridobil vse podatke, potrebne za izvedbo
analiz v programu Weka.
Za gradnjo modelov sem uporabil metodo J48, ki na podlagi izbranih prostorskih atributov
odlagališč uvrsti proučevane primere v razred »odlagališče« oziroma »ni odlagališče«. Z
iskanjem modelov, ki to najbolj uspešno izvedejo, lahko odkrijemo pravila za določanje
območij, ki so za odlaganje najbolj privlačna. Analize sem ponovil z različnimi nastavitvami
programa in tako razvil optimalne modele glede enostavnosti interpretacije in uspešnosti
uvrščanja primerov v ustrezni razred.
Modele sem izračunal tako za Slovenijo v celoti, kot za posamezne pokrajinskoekološke ter
pokrajinske tipe. Pri tem sem opazoval uspešnosti modelov v različnih pokrajinskih tipih,
razlike med prostorskimi dejavniki, ki sestavljajo najuspešnejše modele v različnih
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pokrajinskih tipih ter podobnosti modelov v različnih pokrajinskih tipizacijah, ki pokrivata
podobna območja.
Pokrajinskoekološki tipi (Špes in sod., 2002)
Visokogorski svet
Širše rečne doline v visokogorju, hribovju in na krasu

Površina območja
(km2)

Vzorec odlagališč na
območju

Število negativnih
primerov

1809

102

200
400

374

283

Visoke kraške planote in hribovja v karbonatnih kamninah

3763

580

700

Hribovja v pretežno nekarbonatnih kamninah

4773

1667

2000

Medgorske kotline

1189

1832

1164

Gričevje v notranjem delu Slovenije

3292

1666

2000

Ravnine in širše doline v gričevju notranjega dela Slovenije

1762

932

1000

862

497

700

1088

371

500

Nizki kras Bele krajine

334

116

200

Kras in Podgorski kras

477

235

400

Gričevje v primorskem delu Slovenije

348

359

332

Širše doline in obalne ravnice v primorskem delu Slovenije

201

117

200

Kraška polja in podolja
Nizki kras Notranjske in Dolenjske

Pokrajinski podtipi (Perko , 2007)

Površina območja
(km2)

Vzorec odlagališč na
območju

število negativnih
primerov

Alpska gorovja

3062

425

500

Alpska hribovja

4660

2018

2000

Alpske ravnine

819

1187

785

Panonska gričevja

2994

1298

1500

Panonske ravnine

1297

669

1000

Dinarske planote

3809

747

1000

Dinarska podolja

1897

1394

1787

Sredozemska gričevja

1061

674

1007

Sredozemske planote

673

342

500

Preglednica 3: Število pozitivnih in negativnih primerov v posameznih pokrajinskih tipih. Vir
podatkov: Špes in sod., 2002; Perko, 2007.
Izdelal sem primera kart območij, privlačnih za nelegalno odlaganje ter izračunal, kolikšen
delež celotne Slovenije oziroma pokrajinskega tipa ta območja pokrivajo. S tem sem želel
preveriti tretjo hipotezo in ugotoviti, ali bi z uporabo izračunanih modelov lahko optimizirali
terenski nadzor nelegalnega odlaganja.
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2.4.2.3 NAPOVEDOVANJE
ODLAGALIŠČ

VREDNOSTI

KAZALNIKA

POJAVNOSTI

DIVJIH

Napovedovanje vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč v slovenskih občinah oziroma
naseljih sem izvedel z metodo M5P. Uporabil sem podatke o vseh 6030 slovenskih naseljih in
210 slovenskih občinah.
ID IME_NASELJA AREA

Preb_naselja GOST_POS_NAS

Povp_star_nas IND_STAR_NAS N_odlag

Vol_odl_nas

001001

AJDOVŠČINA

7.0

6656

957.5

42.0

116.0

10

925

001002

BATUJE

2.8

346

122.6

43.5

152.9

2

20

001003

BELA

4.9

34

6.9

36.4

55.6

0

0

001004

BRJE

5.3

384

71.9

42.7

120.0

4

50

001005

BUDANJE

5.3

817

154.8

38.1

68.0

2

50

001006

CESTA

2.7

538

195.8

40.5

90.5

1

35

001007

COL

2.6

496

189.5

38.8

79.3

0

0

001008

ČRNIČE

5.3

426

79.7

41.4

97.2

1

5

001009

DOBRAVLJE

3.2

435

136.9

41.7

108.8

0

0

001010

DOLENJE

1.1

103

90.1

49.0

480.0

2

150

Preglednica 4: Izsek iz tabele podatkov za naselja. Prikazanih je 8 od 31 atributov za 10 od
6030 slovenskih naselij.
Za analize na ravni občin sem izbral 15 od 21 atributov. Izločil sem naslednje dejavnike: ID in
ime občine, komunalno podjetje v občini, maksimalno gostoto prebivalstva v občini, površino
občine, število prebivalcev na odlagališče in število odlagališč. Zadnja dva dejavnika močno
korelirata s kazalnikom pojavnosti odlagališč, ki ga napovedujem, zato z njuno uporabo
modeli ne bi dali smiselnih rezultatov.
Za izvedbo analiz na ravni naselij sem uporabil vseh 31 atributov, razen: ID in imena naselja,
števila odlagališč po naseljih, seštevka ocen pomembnosti odlagališč in skupnega volumna
odlagališč.
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3. REZULTATI
3.1 VPLIVI POSAMEZNIH DEJAVNIKOV NA PRIVLAČNOST LOKACIJ
ZA NELEGALNO ODLAGANJE ODPADKOV
V tem poglavju povzamem rezultate analiz za izbrane dejavnike. Predstavim izračunane
vrednosti kazalnika pojavnosti divjih odlagališč na območjih, ki jih posamezni proučevani
dejavniki pokrivajo. Kjer je to smiselno, primerjam spreminjanje vrednosti kazalnika v
različnih oddaljenostih od lokacije proučevanih dejavnikov. Rezultate ovrednotim in
interpretiram.

3.1.1 RELIEF
Z uporabo digitalnega modela višin (DMV) sem izračunal nadmorske višine za vsako
odlagališče v proučevanem vzorcu. Povprečna nadmorska višina odlagališč v vzorcu je 368
m, kar je nekoliko nižje od povprečne višine Slovenije, ki znaša 554 m. Zanimivo je, da se
najvišje odlagališče v vzorcu nahaja na višini 1624 m (Plužna, občina Bovec).

Slika 3: Primerjava deležev proučevanih odlagališč in deležev površja Slovenije po 100 m
višinskih pasovih. Vir podatkov: Digitalni model…, 2012.
Pogostost odlagališč na območjih s podpovprečno nadmorsko višino je povezana z
razporeditvijo poselitve v Sloveniji. Večina območij z največjo gostoto poselitve se namreč
nahaja na nadmorskih višinah od 200 do 400 m (npr. velik del Ljubljanske kotline, Celjska
kotlina, Dravsko polje), kjer je tudi največ odlagališč.
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Povprečni naklon na mestu odlagališča znaša 9.4° in je tako za 4° nižji od povprečnega
naklona v Sloveniji. Ta podatek, izračunan z DMV12, je v skladu s podatki terenskega popisa,
kjer so popisovalci označili ali se odlagališče nahaja na ravnini, pobočju ali kotanji. Največ
(4477) odlagališč v proučevanem vzorcu je na ravnini, 2809 jih je na pobočjih ter 1468 v
kotanjah (Register divjih odlagališč, 2011).

Slika 4: Primerjava deležev proučevanih odlagališč in površja Slovenije po stopinjah naklona.
Vir podatkov: Digitalni model..., 2012.
Največji delež odlagališč se nahaja na ravninah (približno tretjina na območjih z naklonom do
3°), kar se ponovno ujema z ugotovitvami obstoječih raziskav o pojavnosti odlagališč na
območjih goste poselitve. Tudi na ravninskih območjih pa storilci pogosto poiščejo pobočja
ali kotanje, zaradi skrivanja odlaganja ter prepričanja, da so (predvsem gradbeni) odpadki
primerni za utrjevanje bregov, zasipavanje vrtač ipd. Na reliefno razgibanih območjih so
ravnine redke in intenzivno izkoriščene, zato se za odlaganje tipično uporabi pobočja in
kotanje v bližini cest. Na pobočjih in v kotanjah se tako, glede na podatke terenskega popisa,
nahaja približno polovica vseh proučevanih odlagališč.
Izračunal sem kazalnik pojavnosti divjih odlagališč za različne višinske pasove v Sloveniji.
Vrednost kazalnika za območja, nižja od 700 m nadmorske višine, znaša 1,3, medtem ko je za
območja nad 700 m n.v. komaj 0,2. Zanimalo me je tudi, kako spremenljivost naklona vpliva
na pojavnost odlagališč, zato sem izračunal standardno deviacijo naklona za 100-metrsko
območje okoli vsake celice v sloju DMV12.
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Karta 8: Standardna deviacija naklona v območju 100 m od celice sloja DMV12. Vir
podatkov: Digitalni model…, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Kot je razvidno iz karte 8, se pokaže, da se odlagališča na reliefno razgibanih območjih
pogosto pojavljajo tam, kjer se naklon na večjem območju najbolj spreminja, se pravi na
območjih prehodov med naravnimi enotami, kar je v skladu z ugotovitvami starejših raziskav,
da so za nelegalno odlaganje zanimiva »robna« območja (npr. Smrekar, Breg, Slavec, 2006).
Slovenijo sem v nadaljevanju razdelil na kvartile glede na vrednosti SD naklona, pri čemer
kvartil 1 označuje območja z najmanjšo spremenljivostjo, kvartil 4 pa tista, kjer se naklon
najbolj spreminja (Preglednica 5). Znova se pokaže, da se odlagališča pogosteje pojavljajo na
območjih z najmanjšo spremenljivostjo naklona, oziroma na ravninah. Izven ravninskih
območij, pa so nekoliko bolj zanimiva območja z največjo spremenljivostjo naklona.
Kvartil SD naklona
1
2
3
4

Površina območja (km2)
5065
5065
5065
5065

Vzorec odlagališč
v območju
2834
1871
1783
2267

Vrednost
kazalnika
1.3
0.9
0.8
1.0

Preglednica 5: Kazalnik pojavnosti odlagališč po kvartilih standardne deviacije naklona. Vir
podatkov: Digitalni model…, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.

46

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________

3.1.2 VODE
Sloj Hidrografija (Atlas okolja, 2011) se je izkazal za manj primernega, saj zaradi obsežnosti
podatkov ni bilo mogoče izračunati kazalnika pojavnosti odlagališč za območja, širša od 10 m
od vodnih teles. Vrednost kazalnika za območja, ki so oddaljena do 10 m od vodnih teles v
tem sloju je 1,2. Za nizko vrednost gre vzrok iskati v tem, da proučevani sloj vsebuje tudi
najmanjša vodna telesa (npr. potoke, grape), ki pa večinoma za odlaganje odpadkov niso
zanimiva, sploh v nedostopnih območjih, oddaljenih od poselitve.
Za nadaljnje analize sem zato uporabil podatke o vodnih telesih v sloju dejanske rabe tal.
Oddaljenost od vode (m)
0-10
11-20
21-30
31-50
51-70
71-100
101-200
201-300
301-500
Nad 500

Površina območja (km2)
92
109
112
234
246
387
1399
1475
2862
13220

Vzorec odlagališč v
območju
241
201
123
202
172
266
838
804
1514
4393

Vrednost
kazalnika
6.1
4.3
2.5
2.0
1.6
1.6
1.4
1.3
1.2
0.8

Preglednica 6: Vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč ob kategoriji Voda (ID7000). Vir
podatkov: MKGP portal, 2011.
Območja ob vodnih telesih so izjemno privlačna za nelegalno odlaganje, vrednost kazalnika
nato z oddaljenostjo od njih hitro upade in je v območjih 500 m od vodnih teles že blizu 1. S
tem sem potrdil Šebenikovo ugotovitev, da so bregovi vodnih tokov med območji, ki so
najbolj privlačna za nelegalno odlaganje (Šebenik, 1994).
Preveril sem tudi, koliko odlagališč je na območjih, ki so zaradi hidroloških razmer posebno
občutljiva. Na poplavnih območjih je vrednost kazalnika 2,7. Najvišjo vrednost (3,3) kazalnik
dosega na območjih redkih poplav, nekoliko nižjo pa na območjih pogostih (2,2) in zelo
redkih poplav (2,6). Na območjih s podtalnico je vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč 2,7.

47

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________

Na območjih varovanja vodnih virov kazalnik dosega naslednje vrednosti:
Varovana območja
vodnih virov
1. varstveni režim
2. varstveni režim
3. varstveni režim
4. varstveni režim
Vrelčna območja

Površina območja (km2)
72
1367
2890
1589
55

Vzorec odlagališč v
območju
23
638
948
481
13

Vrednost
kazalnika
0.7
1.1
0.8
0.7
0.5

Preglednica 7: Vrednosti kazalnika v varovanih območjih vodnih virov. Vir podatkov: Atlas
okolja, 2011.
V prvem, najstrožjem režimu varovanja, je kazalnik nižji od 1, vseeno pa je tu 23 izmed
proučevanih divjih odlagališč. V drugem režimu varovanja je kar 638 od 8754 proučevanih
odlagališč (vzorec proučevanih odlagališč obsega 20-30 % vseh obstoječih odlagališč),
privlačnost območja za nelegalno odlaganje pa je primerljiva s povprečjem Slovenije.
Nekoliko višja obremenjenost območja drugega vodovarstvenega režima, kljub varovalnim
ukrepom, je verjetno posledica namerno manj intenzivne rabe tal ter zaraščanja na teh
območjih, ki privablja odlaganje odpadkov.

3.1.3 POSELITEV
Potrdimo lahko ugotovitve starejših raziskav, da gostota prebivalstva močno vpliva na
pojavnost divjih odlagališč. V dobri polovici Slovenije, kjer je gostota prebivalstva več kot
trikrat nižja od povprečne, je vrednost kazalnika nižja od 1. Vrednost nato konstantno narašča
z gostoto poselitve. Analize ne kažejo na upad obremenjenosti z odlagališči na območjih z
visoko gostoto poselitve, ki ga omenjajo nekatere raziskave. Vrednost kazalnika upade šele ob
zelo visoki gostoti poselitve (4000 preb/km2) znotraj urbanih območij, kjer ni več primernih
lokacij za odlaganje odpadkov. Tasaki in sod. (2004, str. 6) v regiji Kanto (Japonska)
omenjajo manjšo onesnaženost z odlagališči že pri gostoti prebivalstva nad 1000 preb/km2.
Različne ugotovitve v pričujoči in prejšnjih raziskavah so lahko posledica velikosti odlagališč,
ki jih proučujem. V vzorcu so tudi razmeroma majhna odlagališča (nad 1 m3), za katera je bolj
verjetno, da se pojavijo znotraj naselij. Zelo visoke vrednosti kazalnika na območjih z gostoto
poselitve med 6000 in 7000 preb/km2 ne znam razložiti, obstaja pa verjetnost, da je posledica
naključja, saj sta vzorec odlagališč in površina teh območij razmeroma majhna (23 odlagališč
in 9 km2).
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Slika 5: Vpliv gostote poselitve v Sloveniji na vrednosti kazalnika pojavnosti divjih
odlagališč. Vir podatkov: EHIŠ, 2010; Register divjih odlagališč, 2011.
V zvezi z mikrolokacijo odlagališč v bližini poseljenih območij je zanimiv izračun kazalnika
glede na oddaljenost od poseljenih hiš. Zaradi obsežnosti računov so vrednosti kazalnika v
tem primeru izračunane na vzorcu 5 % naključno izbranih vnosov.

Slika 6: Kazalnik pojavnosti odlagališč glede na oddaljenost od poseljenih hiš. Vir podatkov:
EHIŠ, 2010; Register divjih odlagališč, 2011.
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Območja neposredno ob hišah so manj zanimiva za odlaganje, najbolj privlačna so območja v
oddaljenosti 50 do 100 m od najbližje hiše, tista, ki so oddaljena več kot 300 m (skoraj tri
četrtine Slovenije), pa so za odlaganje manj privlačna. Manjšo privlačnost območij tik ob
hišah lahko razložimo s tem, da je odlaganje na teh območjih za storilce preveč tvegano in da
so ta območja navadno preveč urejena, da bi privlačila odlaganje. Manjšo privlačnost
območij, bolj oddaljenih od hiš, pa s tem, da zaradi praktičnosti in manjše verjetnosti, da bi jih
kdo opazil, storilci smeti najraje odlagajo na najbližjem »primernem« mestu.
Pri izračunu kazalnika glede na rob naselij sem zaradi zahtevnosti izračunov moral uporabiti
vzorec 10 % naključno izbranih vnosov v sloju. Za razliko od oddaljenosti od poseljenih hiš,
sem pri tem uporabil podatke Katastra stavb ter izračunal oddaljenosti od vseh stavbišč in ne
le centroidov poseljenih hiš.

Slika 7: Vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč glede na razdaljo od roba naselja. Vir
podatkov: Kataster stavb, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Najvišje vrednosti kazalnik sicer dosega v območju od 10 do 100 m od roba naselja, vendar se
privlačnost za odlaganje z oddaljenostjo le malo spreminja, zato lahko sklepamo, da
oddaljenost od roba naselja ni primeren dejavnik za odkrivanje območij večje privlačnosti za
nelegalno odlaganje. Pri izračunu vrednosti kazalnika za oddaljenost od robov strnjenih
naselij se ta izraziteje spreminja. Vrednost kazalnika je najvišja v območju do 100 m razdalje
od robov strnjenih naselij. Znotraj 500 m razdalje od roba strnjenih naselij je 75 %
preučevanih odlagališč. Na razdalji, večji od 1 km od roba strnjenega naselja je le še 8 % vseh
proučevanih odlagališč, pri čemer to območje obsega približno tretjino Slovenije. Pokaže se,
da so območja v bližini robov naselij v resnici privlačna za odlaganj. Razlog je najverjetneje v
tem, da okolica roba naselja prebivalcem tega naselja pogosto predstavlja najbližjo dovolj
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skrito lokacijo za odlaganje, zato so tam v preteklosti nastajala skupna odlagališča, od katerih
se nekatera še vedno uporabljajo.
Oddaljenost od roba strnjenega
naselja (m)
0-10
11-20
21-30
31-50
51-70
71-100
101-200
200-300
300-500
500-1000
1000-1500
Dlje kot 1500

Površina območja (km2)
275
273
267
531
518
747
2021
1652
2836
4503
2265
4385

Vzorec odlagališč v
območju
225
247
263
466
475
612
1318
1143
1607
1722
433
243

Vrednost
kazalnika
1.9
2.1
2.3
2.0
2.1
1.9
1.5
1.6
1.3
0.9
0.4
0.1

Preglednica 8: Kazalnik pojavnosti odlagališč glede na oddaljenost od roba strnjenega naselja.
Vir podatkov: Kataster stavb, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.

3.1.4 ROMSKA NASELJA
Lokacije romskih naselij so označene v njihovem središču, zato pas, bližji kot 100 m od
označenih lokacij, upoštevam kot enotno območje.
Oddaljenost od središča
romskega naselja (m)
0-100
101-200
201-300
301-500

Površina območja (km2)
3
7
12
35

Vzorec odlagališč v
območju
8
10
14
38

Vrednost
kazalnika
7.1
3.1
2.8
2.6

Preglednica 9: Kazalnik pojavnosti odlagališč v okolici romskih naselij. Vir podatkov:
Zupančič, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Vrednosti kazalnika so visoke, a sklepal sem, da je obremenjenost romskih naselij z divjimi
odlagališči še večja, saj območja naselij popisovalci na terenu le težko pregledajo. Zato sem
naključno izbrani vzorec desetih izmed 84 proučevanih romskih naselij pregledal tudi na
ortofoto posnetkih ločljivosti 50 cm (Ortofoto DOF050, 2012) ter popisal tako najdena
odlagališča. Ob tem se je pokazalo, da je precej odlagališč znotraj romskih naselij ostalo
nepopisanih. Z uporabo interpretacijskega ključa za iskanje divjih odlagališč (Priloga 2) sem v
500 m pasu ob izbranih romskih naseljih odkril še 19 novih odlagališč, od tega pet zgolj v
okolici enega naselja (Karta 9).

51

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________

Karta 9: Odlagališča v romskih naseljih. V notranjosti naselja je bilo z aerofotointerpretacijo
odkritih več odlagališč, ki med popisi leta 2010 in 2011 niso bila odkrita. Vir podatkov:
Ortofoto DOF050, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Vzorci odlagališč in površine proučevanih območij so v primeru romskih naselij precej
majhni, pa tudi zanesljivost popisa na terenu je tu nizka. Zato so izračunane vrednosti
kazalnika pojavnosti odlagališč nezanesljive. V vsakem primeru pa kazalnik znotraj romskih
naselij in v njihovi okolici dosega izjemno visoke vrednosti.

3.1.5 BLIŽINA CEST
Kazalnik pojavnosti odlagališč za bližino vnosov v uporabljenem sloju cest sem izračunal za
celotno območje Slovenije, nato pa še za vsak pokrajinski tip (PET) posebej, da bi s tem
preveril hipotezo, da se posamezni dejavniki, ki vplivajo na nelegalno odlaganje, v različnih
pokrajinskih tipih različno odražajo.
Ime območja
Visokogorski svet
Širše rečne doline v visokogorju,
hribovju in na krasu
Visoke kraške planote in hribovja v
karbonatnih kamninah

Površina območja
Vzorec odlagališč ob
cestah
(km2)
1809
67

Vrednost
kazalnika
3.9

374

149

1.4

3763

401

2.9
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Hribovja v pretežno nekarbonatnih
kamninah
Medgorske kotline
Gričevje v notranjem delu
Slovenije
Ravnine in širše doline v gričevju
notranjega dela Slovenije
Kraška polja in podolja
Nizki kras Notranjske in Dolenjske

4773

1007

2.0

1189

1104

1.7

3292

883

1.6

1762

517

2.1

862
1089

310
241

2.2

Nizki kras Bele krajine

334

82

2.3
2.2

Kras in Podgorski kras
Gričevje v primorskem delu
Slovenije
Širše doline in obalne ravnice v
primorskem delu Slovenije
Slovenija

477

152

2.4

348

265

1.8

201

64

1.6

20273

5242

2.1

Preglednica 10: Privlačnost cest za nelegalno odlaganje po PET. Vir podatkov: Špes idr,
2002; Topografski podatki…, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Pokazalo se je, da je vrednost kazalnika za vso Slovenijo 2,1, s čimer sem potrdil trditve
starejših raziskav, da je bližina cest nadpovprečno privlačna za nelegalno odlaganje (npr.
Tasaki, 2006, str. 261). Enota z najnižjo stopnjo privlačnosti okolice cest so širše rečne doline
v visokogorju, hribovju in na krasu, z vrednostjo 1,4. Enota visokogorski svet dosega skoraj
trikrat višjo vrednost kazalnika - 3,9. Visoka vrednost kazalnika pojavnosti divjih odlagališč v
reliefno razgibanih PET je pričakovana, saj je tu težje odlagati odpadke stran od prevoznih
cest, poleg tega pa so zaradi redkejšega cestnega omrežja odlagališča pogostejša ob manjšem
številu obstoječih cest, kar vpliva na višjo vrednost kazalnika.
»Kraški« PET so dosegali nadpovprečno visoke vrednosti. Razlogov je več:
- kraška hribovja imajo zaradi redke poseljenosti redkejše cestno omrežje, kar pomeni, da se
odlagališča koncentrirajo ob obstoječih cestah;
- kras je teže prevozen izven obstoječih cest;
- odlagališča v konkavnih kraških reliefnih oblikah so lažje opazna in zato lažje popisana, če
se nahajajo v neposredni bližini cest;
- zaradi redkejše poseljenosti ni treba odlagati daleč od večjih cest, saj so tudi območja ob
večjih cestah dovolj skrita.
V uporabljenem sloju podatkov se ceste delijo na pet kategorij: avtocesta, cesta, pot, kolovoz
ter pešpoti. Kazalnik pojavnosti divjih odlagališč je bil izračunan tudi za vsako kategorijo
posebej.
a) Avtoceste
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Avtoceste niso primerne za dovoz odpadkov na odlagališča, vendar pa zaradi degradacije
pokrajine lahko posredno vplivajo na to, da so v njihovi okolici območja, ki jih prebivalci
dojemajo kot primerna za dovoz odpadkov. Ker je avtocest v primerjavi z drugimi tipi cest
razmeroma malo, je bilo skupno vseh odlagališč v 30-metrskem pasu ob avtocestah zgolj 30.
V posameznem PET največ deset (medgorske kotline), v večini pa tri ali manj. Ker skupna
površina 30-metrskega pasu ob avtocestah zavzema le 20 km2, je izračunana vrednost
kazalnika pojavnosti odlagališč ob avtocestah visoka (3,2). Okolica avtocest torej privlači
nelegalno odlaganje, kar potrjujejo tudi izkušnje s terena (Matos, Oštir, Kranjc, 2012).
b) Ceste
Vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč za vse PET je v kategoriji ceste nadpovprečna.
Dosega vrednost 3,2 (v primerjavi z 2,1 za vse kategorije cest), kar je presenetljivo, saj bi
glede na ugotovitve starejših raziskav (npr. Smrekar, Breg, Slavec, 2006) pričakovali višje
vrednosti v kategorijah manjših prevoznih poti.
Zanimive so tudi razlike med PET, kjer so večje razlike med reliefno razgibanimi PET in
ravninskimi PET. Prvi imajo povprečno vrednost kazalnika 14,6, drugi pa 1,5. Gosteje
poseljeni PET, na primer medgorske kotline s 495 preb/km2 ter širše doline in obalne ravnice
v primorskem delu Slovenije s 321 preb/km2 (Cigale, 2002, str. 605) imajo nižje vrednosti
kazalnika kot redkeje poseljene, na primer gričevje v primorskem delu Slovenije (154
preb/km2) in kraška polja in podolja (105 preb/km2) (Cigale, 2002, str. 605).
c) Poti
Pri kategoriji poti je vrednost kazalnika za celotno Slovenijo 2,6. V primerjavi z izračunom za
celotni sloj DTK25 se kazalnik poveča prav v vseh PET. Tudi tokrat je v primerjavi z ostalimi
PET vrednost kazalnika največja v območjih, ki so reliefno bolj razgibana in redkejše
poseljena (npr. visokogorski svet, visoke kraške planote in hribovja…). Nadpovprečno visok
je tudi kazalnik v kraških območjih. Povečanje v omenjenih PET pa ni tako izrazito kot v
kategoriji ceste.
č) Kolovozi
Kazalnik pojavnosti odlagališč za vso Slovenijo je 2,4, vrednosti ravninskih PET so nekoliko
višje od povprečja za vse ceste, kar je pričakovano. Vseeno pa so tudi v ravninskih PET
vrednosti kazalnika v povprečju nekoliko nižji kot pri kategoriji poti.
d) Pešpoti
Vrednosti kazalnika so v vseh PET pod skupno vrednostjo za vse ceste. Vrednost kazalnika za
vso Slovenijo je pod 1, kar potrjuje ugotovitve starejših raziskav, da so z osebnimi vozili
neprevozne poti manj privlačne za nelegalno odlaganje. Veliko večino odpadkov na divjih
odlagališčih storilci tja pripeljejo z motornimi vozili.
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Ugotovitev, da je vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč najvišja v kategoriji ceste, ne
nasprotuje ugotovitvam starejšim raziskav, da so na primer na območju Ljubljanskega polja
odlagališča najpogostejša v bližini makadamskih cest, sledijo kolovozi in šele nato asfaltne
ceste (Smrekar, 2007). Tudi naše analize so namreč pokazale, da je kolovoz najbližja
kategorija dostopnih poti za skoraj polovico vseh proučevanih odlagališč. V uporabljenem
sloju DTK25 namreč največji delež zasedajo prav kolovozi (več kot 50 % vseh vnosov)
(Matos, Oštir, Kranjc, 2012, str. 450).

3.1.6 BLIŽINA ŽELEZNIŠKIH PROG
Pojavnost odlagališč je precej visoka v oddaljenostih do 50 m od prog, nato pa upade, vendar
pa kazalnik v razdalji do nekaj 100 m še vedno dosega vrednosti, ki kažejo na nadpovprečno
privlačnost za nelegalno odlaganje. Ker železniške proge sledijo gosteje poseljenim
območjem, so take vrednosti pričakovane.

Slika 9: Vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč v okolici železniških prog. Vir podatkov:
Zbirni kataster…, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Območja ob železnicah so pogosto degradirana, zato jih storilci dojemajo kot privlačna za
nelegalno odlaganje. Ob železniških progah so pogosto vzdrževalne poti z malo prometa, ki
omogočajo neopazen dovoz odpadkov. Okolica teh poti predstavlja območja, od 10 do 50 m
oddaljena od samih prog, na katerih je vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč najvišja.
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3.1.7 ZAVAROVANA IN VAROVANA OBMOČJA
Že pogled na karto Zavarovanih območij (Karta 3) v poglavju 2.2.4 razkrije, da so nekatera
zavarovana območja Slovenije močno obremenjena z nelegalnimi odlagališči. Analize
pokažejo, da imajo zavarovana območja Slovenije z 0,9 nekoliko nižjo vrednost kazalnika
pojavnosti odlagališč, kot je povprečje za Slovenijo. Območja Nature 2000 pa imajo z 0,6 še
nekoliko nižjo vrednost, saj so pogosto precej odmaknjena od poselitve kot vira
onesnaževanja z divjimi odlagališči in zato za odlaganje manj privlačna. Podobno velja za naš
edini narodni park, ki z 0,1 dosega zelo nizko vrednost kazalnika, pri čemer je ta vrednost
enaka kot v pokrajinskem tipu Visokogorski svet (poglavje 3.1.13), v katerega se uvršča
večina TNP.
Tipi zavarovanih območij
Krajinski park
Strogi naravni rezervat
Spomenik oblikovane narave
Regijski park
Narodni park
Naravni spomenik
Naravni rezervat
Naravna znamenitost

Površina območja (km2)
1151
0
9
430
839
197
55
3

Vzorec odlagališč v Vrednost
območju
kazalnika
759
1.5
0
0.0
2
0.5
102
0.5
20
0.1
87
1.0
16
0.7
0
0.0

Preglednica 11: Kazalnik pojavnosti odlagališč v različnih tipih zavarovanih območij v
Sloveniji. Vir podatkov: Atlas okolja, 2011; Register divjih odlagališč, 2011.
Po obremenjenosti z odlagališči med zavarovanimi območji izstopajo krajinski parki.
Vrednost kazalnika v tej kategoriji zvišuje Krajinski park Ljubljansko Barje, ki je zaradi
bližine Ljubljane z divjimi odlagališči eno bolj obremenjenih območij v Sloveniji (vrednost
kazalnika pojavnosti odlagališč na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje znaša 6,8).
Kaže, da na stopnjo obremenjenosti zavarovanih območij, bolj kot njihovi varstveni režimi,
vpliva njihova (ne)dostopnost.
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3.1.8 DEGRADIRANA OBMOČJA
Oddaljenost od
degradiranega območja (m)
0 (degradirana območja)
0-10
11-20
21-30
31-50
51-70
71-100
101-200
201-300
301-500

Površina območja (km2)
10
2
2
2
5
5
8
34
43
111

Vzorec odlagališč
v območju
19
4
6
4
10
9
10
45
57
119

Vrednost
kazalnika
4.4
4.9
6.6
4.0
5.0
4.2
2.8
3.1
3.1
2.5

Preglednica 12: Kazalnik pojavnosti odlagališč v okolici degradiranih območij. Vir podatkov:
Špes in sod., 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Pojavnost odlagališč je na degradiranih območjih ter v njihovi okolici visoka. Vrednosti
kazalnika so v bližini roba degradiranih območjih celo višje, kot na samih območjih. Razlog
je verjetno v tem, da so nekatera degradirana območja ograjena ter delno še v funkciji, zato
storilci odpadke odlagajo tik ob ograjah, kjer je dostop z vozilom še mogoč. Visoke vrednosti
kazalnika so pričakovane, glede na to, da so degradirana območja zaradi premalo intenzivne
rabe ter percepcije storilcev, da z odlaganjem »ne naredijo dodatne škode« privlačna za
nelegalno odlaganje.

3.1.9 DEPONIJE
Podobno kot pri romskih naseljih, sem pasove, bližje od 100 m od označenih lokacij legalnih
deponij odpadkov, proučeval kot enotno območje.
Oddaljenost od centra
deponije (m)
0-100
101-200
201-300
301-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1200

Površina
območja (km2)
2
5
9
28
19
22
26
29
32
74

Vzorec
odlagališč v
območju

Vrednost
kazalnika
1
9
9
21
18
29
39
26
31
68

1.4
3.9
2.4
1.8
2.2
3.0
3.5
2.1
2.2
2.1
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1201-1400
1401-1600
1601-1800
1801-2000

86
98
110
121

74
115
107
84

2.0
2.7
2.3
1.6

Preglednica 13: Kazalnik pojavnosti odlagališč v okolici legalnih odlagališč odpadkov. Vir
podatkov: Atlas okolja, 2011; Register divjih odlagališč, 2011.
Najbližja okolica označenih lokacij deponij je še znotraj ograjenih območij deponij, zato tam
nelegalnih odlagališč ni. Divja odlagališča se pojavijo na oddaljenostih več kot 100 m.
Obremenjenost z odlagališči je na teh območjih precej visoka in ostaja takšna vse do
oddaljenosti skoraj dveh kilometrov od deponij. Razlog bi lahko bil, da vpliv degradacije
deponij sega še daleč preko njihovih meja. Glede na nihanje v vrednosti kazalnika pa lahko
sklepamo, da na onesnaženost z odlagališči v okolici deponij vplivajo tudi drugi dejavniki.
Legalna odlagališča se namreč navadno nahajajo na tudi sicer »nezaželenih«, mejnih
območjih, ki sama po sebi privlačijo nelegalno odlaganje. Tak primer je deponija na
Ljubljanskem Barju, v okolici katere se nahaja eno najbolj obremenjenih območij v Sloveniji
z divjimi odlagališči.

3.1.10 KOPI
Proučil sem pogostnost odlaganja znotraj 207 kopov s koncesijo in v njihovi okolici. Pasove,
bližje od 100 m od označenih lokacij kopov, sem proučeval kot enotno območje.
Oddaljenost od označene
lokacije kopa (m)
0-100
101-200
201-300
301-500

Površina območja (km2)

Vzorec odlagališč v območju

6
19
31
94

8
26
43
99

Vrednost
kazalnika
2.9
3.2
3.2
2.4

Preglednica 14: Kazalnik pojavnosti odlagališč v okolici kopov s koncesijo. Vir podatkov:
Karta nahajališč…, 2012; Register divjih odlagališč, 2011.
Vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč v okolici označenih lokacij kopov je precej visoka,
nekoliko upade šele na oddaljenosti nad 300 m. Visoke vrednosti so pričakovane, saj so kopi
in zaradi svoje konkavnosti primerni za skrito odlaganje odpadkov, enako pa velja za njihovo
okolico, ki jo storilci zaradi degradiranosti širšega območja dojemajo kot primerno za
odlaganje. Pri odlaganju v kopih imajo storilci pogosto občutek, da ne naredijo dodatne
škode, saj z odlaganjem (gradbenih) odpadkov celo pomagajo pri sanaciji kopov. Pri kopih s
koncesijo je odlaganje na lokaciji kopov navadno oteženo, zato storilci odložijo odpadke v
njihovi okolici, kar potrjuje tudi precej visoka vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč na
razdaljah vse do 500 m od označenih lokacij kopov. Zanimivo bi bilo posebej proučiti tudi
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vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč za nelegalne in opuščene kope. Ker je pri teh kopih
možnost, da bi bili storilci opaženi manjša, bi bile tam vrednosti kazalnika najverjetneje še
višje.

3.1.11 RABA TAL
Raba tal
Njive in vrtovi
Hmeljišča
Trajne rastline na njivskih
površinah
Rastlinjaki
Vinogradi
Matičnjaki
Intenzivni sadovnjaki
Ekstenzivni sadovnjaki
Oljčni nasadi
Ostali trajni nasadi
Trajni travniki
Barjanski travniki
Zemljišča v zaraščanju
Plantaže gozdnega drevja
Drevesa in grmičevje
Neobdelana kmetijska
zemljišča
Kmetijske površine porasle z
gozdnim drevjem
Gozd
Pozidana in sorodna zemljišča
Barje
Trstičja
Ostala zamočvirjena zemljišča
Suha odprta zemljišča s
posebnim rastlinskim
pokrovom
Odprta zemljišča brez ali z
nepomembnim rastlinskim
pokrovom
Vode

Površina
rabe (km2)
1827
20

Vzorec
odlagališč
172
0

3

1

0.7

0.0

o

1
215
1
44
242
18
4
3624
60
261
3
182

0
19
0
3
59
7
0
993
96
367
9
428

0.0
0.2
0.0
0.2
0.6
0.9
0.0
0.6
3.7
3.3
7.8
5.5

0.0
0.2
0.0
0.3
0.5
1.3
0.0
0.7
4.9
2.6
8.6
4.1

z
o
o
o
o
o
o
o
o
z
z
z

60

344

13.2

8.6

o

99

18

0.4

0.3

z

12117
1088
0
1
14

4855
1318
0
0
4

0.9
2.8
0.0
0.0
0.7

1.0
2.0
0.0
0.0
0.7

z
z
o
z
z

170

9

0.1

0.1

o

134

6

0.1

0.1

o

139

47

0.8

0.8

o

Vrednost Kazalnik Odprtost/zaprtost
20 m
(o/z)
kazalnika
0.4
o
0.2
0.0
o
0.0

Preglednica 15: Vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč znotraj različnih kategorij rabe
tal. Vir podatkov: MKGP portal, 2011; Register divjih odlagališč, 2011.
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Največ odlagališč se pojavlja na zemljiščih brez primerne funkcije (neobdelana kmetijska
zemljišča, zemljišča v zaraščanju, drevesa in grmičevje), barjanskih travnikih (na visoke
vrednosti tu vpliva naše največje (Ljubljansko) barje, ki je z divjimi odlagališči izjemno
obremenjeno), na plantažah gozdnega drevja (privlačne so verjetno zaradi prisotnosti
dovoznih poti, bližine naselij in skritosti, ki jo omogoča vegetacija) ter na pozidanih in
sorodnih zemljiščih (v to kategorijo se na primer uvrščajo tudi divja odlagališča, ki so dovolj
velika, da so prepoznana na sloju dejanske rabe tal).
Ob primerjavi tipov rabe tal, ki omogočajo skrito odlaganje, ter drugih tipov rabe tal se znova
pokaže, da skritost lokacije precej vpliva na privlačnost za odlaganje. Vrednost kazalnika
pojavnosti odlagališč na območjih »zaprte« rabe tal je dvakrat višja (1,2) kot pri »odprti« rabi
tal (0,6).
Zanimivo je, da se znotraj kategorije vode nahaja 47 odlagališč iz proučevanega vzorca. To bi
lahko bila deloma tudi posledica omejene natančnosti uporabljenih slojev podatkov. Da bi
ocenil, kako bi na uvrstitev odlagališč v kategorije rabe tal vplivalo, če bi bila lokacija
odlagališča označena nekaj metrov drugače, sem izračunal kazalnik tudi za prevladujočo rabo
tal v 20-metrskem območju ob proučevanih odlagališčih. Ob tem se spremeni 15 %
izračunanih vrednosti, vendar pa to na večino izračunanih vrednosti kazalnika za posamezne
kategorije rabe tal nima bistvenega vpliva.
Gozd ima vrednost kazalnika nižjo od 1, čeprav je po podatkih starejših raziskav privlačna
kategorija za nelegalno odlaganje. To ni presenetljivo, saj gozd pokriva več kot polovico
Slovenije, tudi območja precej oddaljena od naselij in dovoznih poti. Sklepamo, da je gozd za
odlaganje zanimiv le v določenih območjih, ki se nahajajo predvsem na njegovem robu.
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3.1.12 GOZDNI ROB
Posebej sem proučil tudi privlačnost gozdnega roba. Gozdni rob je zaradi svoje ekosistemske
in rekreativne vloge zelo ranljiv za odlaganje odpadkov, hkrati pa zaradi »mejnosti« verjetno
zelo privlačen za odlaganje, saj predstavlja vizualno skrito, a še vedno dovolj dostopno
lokacijo. Zaradi omejene natančnosti uporabljenih slojev podatkov je bila v tem primeru širina
najožjega pasu 20 m.

Slika 10: Pojavnost odlagališč v okolici gozdnega roba z nelegalnimi odlagališči. Vir
podatkov: MKGP portal, 2011; Register divjih odlagališči, 2011.
Pokaže se, da je neposredna okolica gozdnega roba res precej bolj privlačna za odlaganje
(vrednost kazalnika 3) kot celotni gozd (vrednost kazalnika 0,9). V sloju dejanske rabe tal
gozdni rob so na primer tudi robovi jas daleč znotraj gozda. Gozdni rob v bližini naselij in
prevoznih poti je torej še bolj privlačen za nelegalno odlaganje. Tovrstne povezave
dejavnikov sem raziskoval z metodami rudarjenja podatkov. Zanimivo je, da vrednost
kazalnika pojavnosti odlagališč z oddaljevanjem od gozdnega roba zelo hitro upade. V
oddaljenosti 50 m od gozdnega roba se že spusti pod 1.
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3.1.13 POKRAJINSKI TIPI
Pokrajinskoekološka tipizacija deli kopensko površje Slovenije na 13 pokrajinskoekoloških
tipov.
Pokrajinskoekološki tip

Površina območja
(km2)

Vzorec odlagališč Vrednost
v območju
kazalnika

Visokogorski svet

1809

102

0.1

Širše rečne doline v visokogorju, hribovju in
na krasu

374

283

1.8

Visoke kraške planote in hribovja v
karbonatnih kamninah

3763

580

0.4

Hribovja v pretežno nekarbonatnih kamninah 4773

1667

0.8

Medgorske kotline

1189

1832

3.6

Gričevje v notranjem delu Slovenije

3292

1666

1.2

Ravnine in širše doline v gričevju notranjega
dela Slovenije

1762

932

1.2

Kraška polja in podolja

862

497

1.3

Nizki kras Notranjske in Dolenjske

1089

371

0.8

Nizki kras Bele krajine

334

116

0.8

Kras in Podgorski kras

477

235

1.1

Gričevje v primorskem delu Slovenije

348

359

2.4

Širše doline in obalne ravnice v primorskem
delu Slovenije

201

117

1.3

Preglednica 16: Vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč v posameznih pokrajinskoekoloških
tipih. Vir podatkov: Špes in sod., 2002; Register divjih odlagališč, 2011.
Analiza rezultatov pokaže, da so reliefno razgibana, redkeje poseljena območja manj
obremenjena z odlagališči. Najnižjo vrednost (0,1) dosega visokogorski svet, ki je za
odlaganje desetkrat manj privlačen, kot je povprečje za Slovenijo. To je posledica redke
poseljenosti in slabe dostopnosti večine površja tega PET. Najvišjo vrednosti kazalnika
doseže PET medgorske kotline, kjer je poselitev najgostejša. Razlika v vrednosti kazalnika
med tipoma, ki sta za odlaganje najbolj in najmanj privlačna, je več kot tridesetkratna.
Večine drugih rezultatov analiz na ravni PET pa ni mogoče razložiti zgolj z razlikami v
gostoti poselitve ali drugim posameznim dejavnikom. Na pojavnost odlagališč znotraj
posameznega PET vpliva kompleksni splet različnih dejavnikov, za proučevanje katerega so
primernejše metode rudarjenja podatkov.
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3.1.14 ANALIZE PODATKOV NA RAVNI OBČIN
Na ravni občin se v Sloveniji zbirajo podatki o nekaterih (predvsem družbenih) dejavnikih, ki
bi lahko vplivali na pojavnost odlagališč. Najprej sem izračunal kazalnik pojavnosti
odlagališč za vse občine v Sloveniji.
Ime občine

12
275
58
10
18

44
791
129
20
34

Vrednost
kazalnika
8.5
6.7
5.1
4.7
4.5

18

34

4.5

24
33
67
11

44
57
113
18

4.2
4.0
3.9
3.8

Površina območja (km2) Vzorec odlagališč v območju

Veržej
Ljubljana
Trbovlje
Razkrižje
Dobje
Sveti Andraž v Slov.
Goricah
Komenda
Dol pri Ljubljani
Ptuj
Log-Dragomer

Preglednica 17: Deset občin z najvišjimi vrednostmi kazalnika pojavnosti odlagališč. Vir
podatkov: Zbirka geostatističnih…, 2013; Register divjih odlagališč, 2011.
Visoko se uvrščajo tako gospodarsko razvite kot manj razvite občine. Med prvih deset je
uvrščenih tudi nekaj mestnih ter drugih občin z visoko gostoto prebivalstva. Ker sem v
prejšnjih analizah že ugotovil, da gostota prebivalstva pomembno vpliva na pojavnost
odlagališč, sem občine razvrstil tudi po številu prebivalcev na odlagališče v proučevanem
vzorcu.
Ime občine
Veržej
Dobje
Hrpelje-Kozina
Sveti Andraž v Slov.
goricah
Divača
Žetale
Žužemberk
Bovec
Grad
Velike Lašče

Prebivalcev v
občini
1.309
1.053
4.149
1.276
3.846
1.401
4.696
3.296
2.380
4.224

Vzorec odlagališč v
območju
44
34
120

Prebivalcev na
odlagališče
30
31
35

34

38

82
26
82
56
37
61

47
54
57
59
64
69

Preglednica 18: Deset občin z najmanj prebivalci na odlagališče iz proučevanega vzorca
odlagališč. Vir podatkov: Zbirka geostatističnih…, 2013; Register divjih odlagališč, 2011.
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Ta analiza pa že opozori, da občine z največjim številom prebivalcev niso več med najbolj
obremenjenimi. V občinah z visoko gostoto prebivalstva je torej pogosto veliko odlagališč,
vendar pa imajo nekatere občine z redkejšo poselitvijo več odlagališč na prebivalca. Starejše
raziskave ter izkušnje terenskega dela kažejo, da so odlagališča v razpršeno poseljenih
območjih pogosto nastala kot posledica zahtevnosti ureditve sistema odvoza odpadkov pri
razpršeni poselitvi. Sistem odvoza je bil urejen pozno, odvoz se izvaja redkeje, odlagališča za
posebne odpadke (kosovne, gradbene…) so oddaljena, zato so tam še vedno precej pogosta
manjša, »zasebna« odlagališča.
S Pearsonovim in Spearmanovim koeficientom sem izračunal korelacije med različnimi
dejavniki ter obema proučevanima kazalcema obremenjenosti občin z odlagališči: vrednostjo
kazalnika pojavnosti odlagališč in številom prebivalcev na odlagališče.
Vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč Pearson correlation

Spearman's rho

Pearson Correlation

-0.131

-,157(*)

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Vsota korigiranih
Sig. (2-tailed)
kriterijev v občini
N
Pearson Correlation
Indeks staranja v
Sig. (2-tailed)
občini
N
Pearson Correlation
Dohodnina na
Sig. (2-tailed)
prebivalca občine
N
Pearson Correlation
Brezposelnost v
Sig. (2-tailed)
občini
N
Pearson Correlation
Izdana gradbena
Sig. (2-tailed)
dovoljenja v občini
N
Pearson Correlation
Količina zbranih
odpadkov na
Sig. (2-tailed)
prebivalca občine
N
Pearson Correlation
Registriranih podjetij
Sig. (2-tailed)
na prebivalca občine
N
Pearson Correlation
Število turističnih
Sig. (2-tailed)
postelj v občini
N
Pearson Correlation
Gostota poselitve v
Sig. (2-tailed)
občini
N
Pearson Correlation
Površina občine
Sig. (2-tailed)
N

0.059
210
-,352(**)
0.000
210
-0.127
0.067
210
,310(**)
0.000
210
-0.095
0.170
210
-,182(**)
0.008
210
,347(**)
0.000
210
,149(*)
0.030
210
-0.024
0.725
210
,501(**)
0.000
210
-,164(*)
0.017
210

0.023
210
-,447(**)
0.000
210
-,152(*)
0.028
210
,335(**)
0.000
210
-,143(*)
0.038
210
-0.124
0.072
210
,306(**)
0.000
210
,170(*)
0.014
210
-,155(*)
0.025
210
,574(**)
0.000
210
-,175(*)
0.011
210

Povprečna starost v
občini
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Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Prebivalcev občine
na proučevano
Sig. (2-tailed)
odlagališče
N
Pearson Correlation
Število prebivalcev
Sig. (2-tailed)
občine
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Število proučevanih
odlagališč v občini

,464(**)
0.000
210
-,332(**)
0.000
208
,348(**)
0.000
210

,646(**)
0.000
210
-,540(**)
0.000
208
,300(**)
0.000
210

Preglednica 19: Povezanost med vrednostjo kazalnika pojavnosti odlagališč v občinah ter
različnimi proučevanimi dejavniki, za katere se podatki zbirajo na ravni občin. Vir podatkov:
Zbirka geostatitičnih…, 2013; Register divjih odlagališč, 2011.
Analize pokažejo, da za kazalnik pojavnosti odlagališč obstaja močna pozitivna korelacija z
gostoto prebivalstva, močna negativna korelacija s seštevkom korigiranih kriterijev, zmerna
pozitivna korelacija med dohodnino na prebivalca, zbranimi odpadki na prebivalca ter
številom prebivalcev občine.
Za število prebivalcev na odlagališče v občini pa obstaja šibka pozitivna korelacija z gostoto
prebivalstva ter šibka negativna z vsoto korigiranih kriterijev.
Poleg gostote poselitve na pojavnost odlagališč v občini torej močno vpliva tudi njena
gospodarska aktivnost. Na to kaže povezanost vrednosti kazalnika z vsoto korigiranih
kriterijev, ki predstavljajo uradni indeks za določanje razvitosti občine ter povezanost
vrednosti kazalnika z višjo dohodnino. Razlogov za to povezavo je lahko več. Vsekakor velja,
da je večina gospodarsko najbolj razvitih občin nadpovprečno gosto poseljenih, kar spodbuja
nastajanje odlagališč. Gospodarska aktivnost pomeni tudi več podjetništva, prav podjetniki pa
so tisti, ki v Sloveniji največkrat odlagajo odpadke na divja odlagališča. Podobno lahko
razložimo na prvi pogled nelogično povezanost vrednosti kazalnika s količino zbranih
odpadkov na prebivalca, kjer pozitivna korelacija kaže na večjo pojavnost odlagališč v
območjih, kjer je zbranih več odpadkov, ta območja pa so navadno gosteje poseljena in
gospodarsko bolj razvita.
Rezultati analiz so pokazali na presenetljivo skromen vpliv večine proučevanih družbenih
dejavnikov na pojavnost odlagališč – na primer starostne sestave prebivalstva v okolici
odlagališč, deleža brezposelnosti, dohodnine. To je lahko vsaj deloma posledica agregiranja
demografskih podatkov na raven občin oziroma naselij. Neagregirani podatki mi zaradi
varovanja zasebnih podatkov niso bili dostopni. Drugi razlog za v nekaterih primerih
presenetljivo šibke izračunane korelacije je uporabljena metoda, saj Pearsonov in Spearmanov
koeficient nista primerna za proučevanje kompleksnih korelacij med spremenljivkami, ampak
proučujeta samo linearne statistične povezave. Kot smo pokazali v pričujočem delu, se lahko
posamezen dejavnik v različnih okoljih različno izrazi. Tako se lahko na primer pri uporabi
omenjenih koeficientov zabriše vpliv brezposelnosti na nelegalno odlaganje, saj se lahko
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občine z visoko brezposelnostjo spopadajo s slabo ozaveščenostjo, več dela na črno in slabo
komunalno infrastrukturo, kar povečuje možnost nelegalnega odlaganja. Hkrati pa je za
občine z nizko brezposelnostjo značilna večja gospodarska aktivnost, ki prav tako povečuje
možnost odlaganja. Gre za različno izražanje dejavnika v različnih skupinah občin, zato bi
verjetno dosegli boljše razumevanje proučevanega dejavnika, če bi jih obravnavali ločeno. Da
bi to preveril, sem z rudarjenjem podatkov opravil tudi kompleksnejšo analizo dejavnikov,
proučevanih v tem poglavju. Rezultati te analize so opisani v poglavju 3.2.3 (Napovedovanje
vrednosti kazalnika pojavnosti divjih odlagališč za občine in naselja).

3.2 RUDARJENJE PODATKOV
V tem poglavju povzamem in na kratko interpretiram rezultate uporabljenih metod rudarjenja
podatkov. Predstavljen je povzetek rezultatov analiz, celotni rezultati za izbrane modele in
legenda okrajšav uporabljenih dejavnikov pa se nahajajo v Prilogi 5. Izračunal sem veliko
število modelov, pri čemer sem eksperimentalno iskal optimalne modele, ki so dovolj
preprosti, da jih je še mogoče pojasniti, hkrati pa čim bolj zanesljivo uvrščajo primere v
pravilne razrede. Da bi model lahko označili za uporaben, naj bi ta v vsakega od razredov
pravilno uvrstil vsaj dve tretjini primerov (Confusion matrix), skupna uspešnost modela
(Correctly classified instances) pa naj bi presegla 70 % (Debeljak, 2014).

3.2.1 NAPOVEDOVANJE PREVLADUJOČEGA TIPA ODPADKOV NA DIVJIH
ODLAGALIŠČIH
Zanesljivost modelov v nobenem primeru ni presegla 50 %, kar pomeni, da noben izračunani
model ni bil dovolj uspešen za napovedovanje tipa odpadkov na posameznem odlagališču.
Naveden je eden od uspešnejših modelov, ki pa je dosegel le 45 % uspešnost:
OcenaPome <= 6
| OsebniAvto <= 3
| | OddPESPOT5 <= 573: MESANI (701.0/464.0)
| | OddPESPOT5 > 573: GRADBENI_O (704.0/359.0)
| OsebniAvto > 3
| | NAKLON <= 10: MESANI (2697.0/1701.0)
| | NAKLON > 10
| | | POVRSINA <= 23: KOSOVNI_OD (947.0/637.0)
| | | POVRSINA > 23: MESANI (999.0/545.0)
OcenaPome > 6
| POVRSINA <= 35: NEVARNI_OD (867.0/501.0)
| POVRSINA > 35: MESANI (1839.0/714.0)
Razlog za nizko zanesljivost modelov je v tem, da prevladujočega tipa odpadkov na
odlagališču z uporabo proučevanih spremenljivk ni mogoče ustrezno napovedati, verjetno pa
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na rezultate vpliva tudi nizka kvaliteta podatkov o prevladujočem tipu odpadkov na
odlagališčih. Večina podatkov o sestavi odlagališč je posledica terenskega ogleda, ocena
deleža odloženih odpadkov na podlagi vidnega dela odlagališča pa je pri vseh terenskih
popisih precej nezanesljiva.

3.2.2 NAPOVEDOVANJE ZNAČILNOSTI OBMOČIJ, PRIVLAČNIH ZA NELEGALNO
ODLAGANJE
Zanesljivost napovedi za Slovenijo je v optimalnem izračunanem modelu dosegla približno 71
%. Model torej v 71 % primerov pravilno napove, ali naključno izbrana točka leži v območjih,
privlačnih za nelegalno odlaganje:
Visina <= 697.299988
| Odd_DTK25 <= 35
| | Odd_Gozd_Rob <= 36: 1 (4529.69/1546.69)
| | Odd_Gozd_Rob > 36
| | | Odd_DTK25 <= 17.00305
| | | | Odd_nas_Hise <= 137.92606: 2 (1242.0/465.0)
| | | | Odd_nas_Hise > 137.92606: 1 (2343.58/1152.58)
| | | Odd_DTK25 > 17.00305: 2 (2591.73/808.0)
| Odd_DTK25 > 35
| | Odd_Gozd_Rob <= 44
| | | Gost preb <= 81.49: 2 (2672.69/782.0)
| | | Gost preb > 81.49: 1 (1597.0/745.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 44: 2 (8344.31/1305.0)
Visina > 697.299988: 2 (5433.0/368.0)
Grafični prikaz odločitvenega drevesa omogoča lažjo interpretacijo modela.

Slika 11: Odločitveno drevo za napovedovanje območij, privlačnih za nelegalno odlaganje.
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Model najprej izloči kot neprivlačna območja, višja od 697 m. Izmed nižjih območij so
privlačna vsa območja, bližja kot 33 m od najbližje ceste (vnosa v DTK25) ter hkrati bližja
kot 31 m od gozdnega roba (137,9 km2). Izmed območij blizu cest ter dlje kot 31 m od
gozdnega roba so privlačna še območja, bližja kot 4624 m od najbližje železniške proge
(211,5 km2). Privlačna so tudi območja, ki so hkrati dlje kot 33 m od cest, bliže kot 44 m od
gozdnega roba ter z gostoto prebivalstva nad 81 preb/km2 (83,2 km2). Skupno vsa območja
obsegajo 432,6 km2 ali 2,1 % Slovenije. Glede na to, da bi na ta način odkrili skoraj tri
četrtine vseh odlagališč, bi model lahko v resnici omogočil učinkovitejši nadzor nad
nelegalnim odlaganjem.

Karta 10: Območja Slovenije, privlačna za nelegalno odlaganje, glede na izračunani model.
Najpomembnejši dejavniki so nadmorska višina, oddaljenost od cest, oddaljenost od
gozdnega roba, gostota prebivalstva in bližina železnice. Rezultat je v skladu z ugotovitvami
analiz za posamezne dejavnike in tudi z izkušnjami s terena. Preseneti samo dejavnik bližine
železnice. Ta hkrati označuje območja gostejše poselitve, saj proge navadno potekajo v bližini
večjih krajev, ter degradirana območja ob železniških progah, ki so prav tako privlačna za
nelegalno odlaganje.
V enem od prejšnjih poglavij sem potrdil, da se nekateri dejavniki, ki vplivajo na lokacije
nelegalnih odlagališč, v različnih pokrajinah različno odražajo. Ker je Slovenija geografsko
izjemno raznolika, bi lahko pokrajinsko prilagojeni pristopi še izboljšali uspešnost napovedi
lokacij, primernih za nelegalno odlaganje. Zato sem izračunal modele tudi za vsak posamezen
pokrajinski tip.
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3.2.2.1 PRIVLAČNA OBMOČJA PO POKRAJINSKOEKOLOŠKIH TIPIH
a) Visokogorski svet
Za visokogorski svet je izračunan preprost model, ki pa kljub enostavnosti pravilno napove
84% primerov:
Visina <= 953
| Odd_DTK25 <= 33: 1 (79.0/10.0)
| Odd_DTK25 > 33
| | Odd_Cest <= 262: 1 (23.0/6.0)
| | Odd_Cest > 262: 2 (57.0/12.0)
Visina > 953: 2 (143.0/4.0)
Pomembni sta nadmorska višina ter bližina cest. Rezultat je pričakovan, saj v visokogorskih
območjih odlaganje odpadkov stran od prevoznih cest praktično ni mogoče. Tudi večje ceste
(kategorija »ceste« znotraj sloja DTK25) so zaradi redke poseljenosti dovolj skrite, da
omogočajo neopaženo odlaganje. Model se povsem sklada z rezultati analiz posameznih
dejavnikov, kjer je pri privlačnosti bližine cest v reliefno razgibanih območjih izstopala
kategorija »ceste«.

b) Širše rečne doline v visokogorju, hribovju in na krasu
Tu je model povsem drugačen, kot v visokogorju, saj je pomembna predvsem raba tal:
Odd_Gozd_Rob <= 30: 1 (273.0/105.0)
Odd_Gozd_Rob > 30
| Raba_tal = 1100: 2 (32.0/1.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (5.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (9.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (125.0/15.0)
| Raba_tal = 1321: 1 (2.0)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Raba_tal = 1410: 1 (6.0/1.0)
Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
Raba_tal = 1500: 1 (33.0/7.0)
Raba_tal = 1600: 1 (9.0)
Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
Raba_tal = 2000: 2 (70.0/24.0)
Raba_tal = 3000: 2 (86.0/29.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
Raba_tal = 5000: 2 (1.0)
Raba_tal = 6000: 2 (1.0)
Raba_tal = 7000: 2 (31.0/4.0)

Uspešnost modela dosega 73%. Nekoliko slabša je uspešnost uvrščanja pozitivnih primerov v
pravilni razred, kjer jih je 181 od 283. Ti parametri pa so še dovolj dobri, da model lahko
označimo za zanesljivega.
Model označi kot privlačna za odlaganje vsa območja bližje kot 30 m od gozdnega roba ter
vsa območja barjanskih travnikov, zemljišč v zaraščanju, dreves in grmovja in neobdelanih
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kmetijskih zemljišč. To so območja, za katera sem že v prejšnjih poglavjih ugotovil, da so
privlačna za nastanek nelegalnih odlagališč zaradi manj intenzivne rabe ter možnosti skritega
odlaganja. V širših rečnih dolinah je zaradi razmeroma visoke gostote poselitve, prevladujoče
intenzivne rabe tal ter gostega omrežja cest pomembna skritost lokacije. Gozd (oziroma
gozdni rob) ter druge naštete kategorije rabe tal omogočajo skrito odlaganje.

c) Visoke kraške planote in hribovja v karbonatnih kamninah
Napovedna uspešnost najustreznejšega modela v tej pokrajinskoekološki enoti dosega 78 %:
Odd_DTK25 <= 49
| Krevs_str_nas <= 1788: 1 (598.0/147.0)
| Krevs_str_nas > 1788: 2 (105.0/28.0)
Odd_DTK25 > 49
| Gost_preb <= 3: 2 (308.0/7.0)
| Gost_preb > 3
| | Odd_nas_hise <= 326: 1 (125.0/59.0)
| | Odd_nas_hise > 326: 2 (144.0/28.0)
Pomembni so oddaljenost od cest in kar trije dejavniki, ki opisujejo poselitev (oddaljenost od
najbližje hiše, gostota poselitve ter oddaljenost od roba strnjenega naselja). Privlačna so
območja v bližini cest, ki so hkrati tudi vsaj slaba dva kilometra od najbližjega roba
strnjenega naselja. Območja oddaljena od cest pa so privlačna, če so v bližini naseljenih hiš.
Tudi ta model daje pričakovane rezultate glede vpliva spremenljivk na odlaganje. Območje je
redko poseljeno in težko prevozno izven cest, zato so ceste tudi tu najpomembnejši dejavnik.
Ob tem pa so seveda najbolj privlačne tiste ceste, ki ležijo v bližini poseljenih območij.

č) Hribovja v pretežno nekarbonatnih kamninah
V tem pokrajinskoekološkem tipu ni mogoče ustvariti zelo uspešnega modela. Pri
zmanjševanju minimalnega števila primerov v listu odločitvenega drevesa model postane
preveč zapleten za interpretacijo, modeli, ki še omogočajo interpretacijo, pa so na meji
sprejemljivosti:
Odd_Gozd_Rob <= 31
| Krevs_str_nas <= 409: 1 (788.0/184.0)
| Krevs_str_nas > 409
| | Odd_DTK25 <= 47: 1 (455.0/181.0)
| | Odd_DTK25 > 47: 2 (202.0/64.0)
Odd_Gozd_Rob > 31
| Odd_DTK25 <= 39
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|
|
|
|
|

| Visina <= 671.1
| | Odd_DTK25 <= 16: 1 (389.0/137.0)
| | Odd_DTK25 > 16: 2 (352.0/168.0)
| Visina > 671.1: 2 (250.0/67.0)
Odd_DTK25 > 39: 2 (1230.0/237.0)

Model s 70 % uspešnostjo razvršča primere v pravi razred. Za razvrščanje je pomembna vrsta
dejavnikov – gozdni rob, oddaljenost od strnjenih naselij, cest ter nadmorska višina. Verjetno
je zapletenost modela posledica »prehodnosti« tega pokrajinskega tipa, ki združuje tudi
geografsko razmeroma različna in oddaljena območja (npr. Pohorje in Brkine).

d) Medgorske kotline
Tudi v medgorskih kotlinah (kamor se uvršča tudi Ljubljanska kotlina) so vsi zanesljivi
modeli precej zapleteni:
Odd_Avtocest <= 11750
| Odd_Gozd_Rob <= 31: 1 (830.0/141.0)
| Odd_Gozd_Rob > 31
| | Visina <= 307
| | | Raba_tal = 1100: 2 (144.0/53.0)
| | | Raba_tal = 1160: 2 (11.0)
| | | Raba_tal = 1180: 2 (2.0)
| | | Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1211: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1221: 2 (1.0)
| | | Raba_tal = 1222: 2 (3.0/1.0)
| | | Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1240: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1300: 2 (110.0/48.0)
| | | Raba_tal = 1321: 1 (145.0/61.0)
| | | Raba_tal = 1410: 1 (81.0/7.0)
| | | Raba_tal = 1500: 1 (102.0/8.0)
| | | Raba_tal = 1600: 1 (44.0/2.0)
| | | Raba_tal = 1800: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 2000: 1 (89.0/13.0)
| | | Raba_tal = 3000: 1 (369.0/84.0)
| | | Raba_tal = 4220: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 6000: 1 (1.0)
| | | Raba_tal = 7000: 1 (10.0/3.0)
| | Visina > 307
| | | Raba_tal = 1100: 2 (112.0/4.0)

| | | Raba_tal = 1160: 2 (2.0)
| | | Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1222: 2 (10.0/4.0)
| | | Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1300: 2 (136.0/43.0)
| | | Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1410: 1 (23.0/3.0)
| | | Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1500: 1 (34.0/5.0)
| | | Raba_tal = 1600: 1 (14.0/2.0)
| | | Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 2000
| | | | Odd_Gozd_Rob <= 141: 1
(205.0/88.0)
| | | | Odd_Gozd_Rob > 141: 2
(176.0/40.0)
| | | Raba_tal = 3000: 2 (159.0/61.0)
| | | Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 4220: 1 (1.0)
| | | Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 6000: 1 (2.0)
| | | Raba_tal = 7000: 2 (5.0/2.0)
Odd_Avtocest > 11750: 2 (172.0/41.0)
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Model omogoča 75 % uspešnost pri razvrščanju primerov v pravi razred. Uvrščanje
negativnih primerov je na meji zanesljivosti, saj se v pravilni razred uvrsti 737 od 1164
primerov.
V medgorskih kotlinah so privlačna zgolj območja, ki niso zelo oddaljena od avtocest (daleč
od večjih naselij). Znotraj teh so privlačna vsa območja, ki so bliže kot 31 m od gozdnega
roba. V nižjih nadmorskih višinah (pod 307 m.n.v.) so privlačni tudi vsi tipi površja razen
njiv, vrtov, travnikov in nekaterih trajnih nasadov. V višjih legah pa so privlačna že v
prejšnjih poglavjih našteta zemljišča, ki omogočajo skrito odlaganje (zemljišča v zaraščanju
ipd.), zemljišča brez rastlinskega pokrova (sem spadajo npr. kopi) ter gozd v razdalji do 141
od gozdnega roba.
Kot kaže, je mogoče v pokrajinskoekoloških tipih, kjer močno prevladuje en način odlaganja
odpadkov (npr. visokogorje ob cestah), razviti boljše, manj zapletene in napovedno
uspešnejše modele. Modeli so bolj zapleteni v pokrajinskih tipih, ki omogočajo odlaganje na
različne načine – ob skritih cestah pa tudi zunaj cest, v kopih, na urbanih degradiranih
območjih itd.

e) Gričevje v notranjem delu Slovenije
Uspešnost modela je 72 %. Privlačnih je večina tipov rabe tal v bližini gozdnega roba ter
zaraščajoča in neobdelana zemljišča dlje kot 41 m od gozdnega roba. Privlačna so tudi
območja, porasla z gozdom, če so bliže od 54 m od katerekoli kategorije cest v sloju DTK25.
Odd_Gozd_Rob <= 41
| Raba_tal = 1100: 2 (97.0/24.0)
| Raba_tal = 1160: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (25.0/6.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (4.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (29.0/10.0)
| Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (331.0/121.0)
| Raba_tal = 1321: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 1 (35.0/14.0)
| Raba_tal = 1420: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (28.0/12.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (28.0/6.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (2.0)
| Raba_tal = 2000: 1 (1162.0/327.0)
| Raba_tal = 3000: 1 (131.0/38.0)
| Raba_tal = 4210: 1 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (1.0)

| Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 1 (6.0/2.0)
Odd_Gozd_Rob > 41
| Raba_tal = 1100: 2 (235.0/7.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (48.0/2.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (9.0/1.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (39.0/4.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (341.0/44.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 2 (35.0/14.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (49.0/21.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (17.0/7.0)
| Raba_tal = 1800: 1 (2.0/1.0)
| Raba_tal = 2000
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|
|
|
|

| Odd_DTK25 <= 54: 1 (385.0/171.0)
| Odd_DTK25 > 54: 2 (487.0/138.0)
Raba_tal = 3000: 2 (130.0/49.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)

|
|
|
|

Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
Raba_tal = 7000: 2 (8.0/2.0)

V tem pokrajinskoekološkem tipu je raba tal daleč najpomembnejši dejavnik, tako kot v kot v
tipu »Širše rečne doline v visokogorju, hribovju in na krasu«. . Ker pa je delež gozda v tem
PET višji, model ne označi kot privlačnih vseh območij v bližini gozdnega roba, pač pa
»izloči« predvsem kmetijska območja.

f) Ravnine in širše doline v gričevju notranjega dela Slovenije
Tudi v ravninah v gričevju notranjega dela Slovenije (npr. Dravsko, Mursko in Krško polje) je
najpomembnejši dejavnik za odlaganje raba tal:
Odd_Gozd_Rob <= 50: 1 (659.34/165.34)
Odd_Gozd_Rob > 50
| Raba_tal = 1100: 2 (460.0/31.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (3.0/1.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (2.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (4.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (8.0/1.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (171.0/41.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Raba_tal = 1410: 1 (58.0/13.0)
Raba_tal = 1420: 1 (2.0)
Raba_tal = 1500: 1 (60.0/9.0)
Raba_tal = 1600: 1 (30.0/7.0)
Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
Raba_tal = 2000: 1 (251.0/96.0)
Raba_tal = 3000: 2 (194.0/81.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
Raba_tal = 7000: 2 (25.66/5.0)

Uspešnost modela doseže 76 %. Delež gozda in drugih tipov rabe tal, ki omogočajo skrito
odlaganje, je v tem pokrajinskoekološkem tipu zaradi intenzivnejšega kmetijstva sorazmerno
nizek, zato so ti toliko bolj privlačni za odlaganje. Po drugi strani relief omogoča odlaganje
tudi izven prevoznih poti, ki so vpisane v proučevanem sloju cest, zato prevozne poti tu niso
tako pomembne, da bi jih model upošteval. Privlačen je ves gozd in privlačna so vsa območja,
ki so bližje kot 50 m od njegovega roba. Izmed drugih območij so primerni drugi tipi rabe tal,
ki sem jih uvrstil v »zaprto« kategorijo – območja v zaraščanju, plantaže gozdnega drevja,
drevesa in grmičevje ter neobdelana kmetijska zemljišča.

g) Kraška polja in podolja
V tem PET optimalni model doseže 76 % uspešnost. Pomembni so raba tal, gostota
prebivalstva in oddaljenost od cest:
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Odd_DTK25 <= 36
| Odd_Gozd_Rob <= 42: 1 (234.0/49.0)
| Odd_Gozd_Rob > 42
| | Raba_tal = 1100: 2 (20.0/2.0)
| | Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1222: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1300: 2 (98.0/41.0)
| | Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1410: 1 (7.0)
| | Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1500: 1 (13.0/3.0)
| | Raba_tal = 1600: 1 (10.0/2.0)
| | Raba_tal = 1800: 2 (4.0/1.0)
| | Raba_tal = 2000
| | | Gost_preb <= 11: 2 (58.0/21.0)
| | | Gost_preb > 11: 1 (70.0/21.0)
| | Raba_tal = 3000: 2 (50.0/22.0)
| | Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 6000: 2 (0.0)

| | Raba_tal = 7000: 2 (0.0)
Odd_DTK25 > 36
| Raba_tal = 1100: 2 (38.0/1.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (2.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (211.0/32.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 2 (6.0/2.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (15.0/6.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (20.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (3.0/1.0)
| Raba_tal = 2000
| | Odd_Cest <= 235: 1 (63.0/26.0)
| | Odd_Cest > 235: 2 (244.0/29.0)
| Raba_tal = 3000: 1 (27.0/8.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (2.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 1 (2.0/1.0)

Tako kot na vseh kraških PET, je pomembna bližina cest, saj kraški relief otežuje dostop z
vozili do območij, oddaljenih od prevoznih poti. Zanimiva so vsa območja blizu cest in
gozdnega roba. Od območij dalj od gozdnega roba so zanimiva gozdna območja z nekoliko
višjo gostoto prebivalstva ter območja v zaraščanju. Od območij dlje od cest so zanimiva tista
v zaraščanju, gozd bližje kot 235 m od kategorije »ceste« pa tudi pozidana in sorodna
zemljišča (verjetno večji kopi ali industrijska območja) ter območja v kategoriji »vode«
(morda občasno poplavljena območja).

h) Nizki kras Notranjske in Dolenjske
Model je s slabimi 71 % na meji zanesljivosti, vendar je zelo enostaven:
Odd_DTK25 <= 31: 1 (379.0/131.0)
Odd_DTK25 > 31: 2 (492.0/123.0)
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Zanimivo je, da se pri zmanjševanju minimalnega števila primerov v listu odločitvenega
drevesa kompleksnost modela sicer povečuje, njegova zanesljivost pa ne. Pri optimalnem
modelu je torej edini pomemben dejavnik bližina cest. Odlaganje stran od cest je na krasu
zaradi reliefne razgibanosti težavno.

i) Nizki kras Bele krajine
Pri tem pokrajinskem tipu ni mogoče razviti dobrega modela. Modeli so premalo natančni pri
uvrščanju pravilnih primerov v pravi razred ali pa preveč zapleteni in prilagojeni
uporabljenim slojem podatkov. Primer tovrstnega modela:
Odd_DTK25 <= 34
| Deponija <= 1878: 2 (9.0)
| Deponija > 1878
| | Raba_tal = 1100: 2 (5.0)
| | Raba_tal = 1160: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1180: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1211: 2 (2.0)
| | Raba_tal = 1221: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1222: 1 (2.0/1.0)
| | Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1240: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1300
| | | Naklon <= 4: 1 (9.0/2.0)
| | | Naklon > 4: 2 (14.0/3.0)
| | Raba_tal = 1321: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1410: 1 (7.0)
| | Raba_tal = 1420: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1500: 1 (7.0/1.0)
| | Raba_tal = 1600: 1 (8.0)
| | Raba_tal = 1800: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 2000
| | | Naklon <= 4
| | | | Naklon <= 2

| | | | | Odd_nas_hise <= 597:
(8.0/1.0)
| | | | | Odd_nas_hise > 597:
(8.0/1.0)
| | | | Naklon > 2: 1 (29.0/2.0)
| | | Naklon > 4
| | | | Gost_preb <= 13: 2 (9.0/1.0)
| | | | Gost_preb > 13
| | | | | Odd_Avtocest <= 58660:
(15.0/6.0)
| | | | | Odd_Avtocest > 58660:
(10.0/1.0)
| | Raba_tal = 3000
| | | Zeleznica <= 4197: 2 (10.0/1.0)
| | | Zeleznica > 4197: 1 (8.0/1.0)
| | Raba_tal = 4210: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 4220: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 6000: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 7000: 1 (0.0)
Odd_DTK25 > 34
| Odd_Cest <= 73: 1 (15.0/6.0)
| Odd_Cest > 73: 2 (141.0/16.0)

1
2

2
1

Minimalno število primerov v listu je samo 8. Preveliko prilagojenost modela podatkom je
mogoče razbrati iz uvrščanja primerov v razrede na podlagi specifičnih vrednosti naklonov ali
oddaljenosti od avtoceste.
Razlog za težave pri iskanju ustreznega modela je morda ta, da je v tem PET majhno število
učnih primerov za rudarjenje podatkov (116 pozitivnih in 200 negativnih). Podobno število
primerov je tudi v PET gorski svet, vendar so tam možnosti odlaganja omejene. PET nizki
kras Bele krajine omogoča več načinov odlaganja, pomembne so tako bližina cest kot raba tal
in poselitev.
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j) Kras in Podgorski kras
Privlačnost območij za nelegalno odlaganje v tem pokrajinskoekološkem tipu opisuje
enostaven model, ki doseže 74 % uspešnost:
Odd_Cest <= 374
| Odd_DTK25 <= 22: 1 (155.0/42.0)
| Odd_DTK25 > 22
| | Odd_Avtocest <= 2485: 1 (64.0/23.0)
| | Odd_Avtocest > 2485: 2 (125.0/37.0)
Odd_Cest > 374: 2 (291.0/44.0)
Privlačna so območja bližje kot 374 m od kategorije »ceste«, ki so hkrati bližje kot 22 m od
katerekoli druge kategorije cest v sloju DTK25. Privlačna so tudi vsa območja, kjer je
najbližji vnos v DTK25 dlje od 22 m, vendar se nahajajo vsaj 2485 m od najbližje avtoceste.
Opazimo lahko, da je v tem kraškem PET, tako kot v PET »nizki kras Notranjske in
Dolenjske« najpomembnejša oddaljenost od cest. Pomembna je tudi bližina gosteje poseljenih
območij, ki jo v zgornjem modelu posredno izraža bližina avtocest.

k) Gričevje v primorskem delu Slovenije
Model v 71 % primere uvrsti v pravilni razred:
Gost_preb <= 2: 2 (36.0)
Gost_preb > 2
| Odd_DTK25 <= 47
| | Odd_Gozd_Rob <= 92: 1 (361.0/92.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 92: 2 (110.0/44.0)
| Odd_DTK25 > 47
| | Odd_Gozd_Rob <= 158
| | | Zeleznica <= 3443
| | | | Deponija <= 8523: 2 (38.0/13.0)
| | | | Deponija > 8523: 1 (25.0/9.0)
| | | Zeleznica > 3443: 2 (77.0/14.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 158: 2 (44.0/3.0)
Model kot primerna območja za odlaganje predvidi tista z gostoto prebivalstva nad 2
preb/km2, ki so blizu cest in gozdnega roba ter območja, ki so daleč od cest, vendar bližje kot
3443 m od železnice ter več kot 8523 m od deponije. Tudi za območje gričevja v primorskem
delu Slovenije velja, da je primernih lokacij za odlaganje veliko, zato je model kompleksen.
Skupno upošteva kar 6 različnih dejavnikov. Privlačen je ves gozd ob cestah (PET ima
podpovprečno pokrovnost z gozdom). Drugi del modela je preveč zapleten, da bi ga znal
interpretirati.
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l) Širše doline in obalne ravnice v primorskem delu Slovenije
V tem PET z uporabljenimi podatki ni mogoče zgraditi uporabnega modela. Uspešnost
napovedi pozitivnih primerov je v vsakem primeru pod 50 %.

Opisane razlike v izražanju proučevanih dejavnikov med pokrajinskoekološkimi tipi je
mogoče tudi grafično prikazati. Za vsak PET sem glede na strukturo odločitvenega drevesa ter
delež primerov, ki jih dejavniki razvrstijo v pravilen razred, določil skupino dejavnikov, ki
najbolj izstopa. Slovenijo je na ta način mogoče razdeliti na štiri kategorije: območja, kjer na
nastajanje nelegalnih odlagališč izrazito vpliva bližina cest (reliefno razgibana visokogorski
svet in kras), območja, kjer je najpomembnejša raba tal (gosteje poseljena in ravninska
območja ter območja z razmeroma velikim deležem »odprte« rabe tal), območja, kjer na
nastajanje odlagališč pomembno vpliva bližina naselij oz gostota poselitve (redko in
neenakomerno poseljena hribovja) ter območja, kjer ni mogoče izpostaviti zgolj enega
dejavnika oziroma ni bilo mogoče zgraditi uspešnega modela.

Karta 12: Izstopajoči dejavniki v posameznih PET. Vir podatkov: Kokalj, 2004.
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Glede na pridobljene rezultate lahko sklepam, da so modeli, izračunani za posamezne
pokrajinskoekološke tipe, pri uvrščanju primerov v ustrezni razred večinoma uspešnejši kot
model za celo Slovenijo. Če bi torej pri nadzoru nelegalnega odlaganja uporabili pristop,
prilagojen posameznim pokrajinam, bi bili v večini PET bolj uspešni pri odkrivanju
odlagališč. V PET gorski svet na primer regionalni model odkrije 84 od 102 odlagališč, model
za vso Slovenijo pa 43 od 102 odlagališč. Regionalno prilagojeni model med območja,
privlačna za odlaganje, uvrsti 11 % površine pokrajinskoekološkega tipa, pri modelu za vso
Slovenijo pa je ta delež 2,5 %. Pri izdelavi optimalnih modelov za nadzor nelegalnega
odlaganja v posameznem območju je potrebno upoštevati tudi, kako velik delež tega območja
model označi kot privlačnega za odlaganje, ter poiskati primeren kompromis med stroški in
učinkovitostjo nadzora.

Karta 11: Območja v PET gorski svet, privlačna za nelegalno odlaganje, glede na izračunani
model za ta PET. Vir podatkov: Kokalj, 2004.
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3.2.2.2 PRIVLAČNA OBMOČJA PO POKRAJINSKIH PODTIPIH
a) Alpska gorovja
Model za alpska gorovja dosega 76 % uspešnost. Model je enostaven, tako kot pri modelu za
PET gorski svet sta pomembna dejavnika višina (privlačna so zgolj območja pod 900 m) ter
oddaljenost od cest (privlačna so območja, bližje kot 46 m od ceste). Tu je poleg tega
pomembna še oddaljenost od meje naselij:
Visina <= 904
| Odd_DTK25 <= 46: 1 (390.0/86.0)
| Odd_DTK25 > 46
| | Krevs_me_nas <= 80: 1 (120.0/46.0)
| | Krevs_me_nas > 80: 2 (109.0/27.0)
Visina > 904: 2 (306.0/20.0)
Model je podoben kot pri PET gorski svet, obe pokrajinski enoti tudi pokrivata podobna
območja.
b) Alpska hribovja
Na model za ta pokrajinski podtip najbolj vpliva raba tal in oddaljenost od strnjenih naselij:
Odd_Gozd_Rob <= 31
| Krevs_str_nas <= 778: 1 (1352.0/348.0)
| Krevs_str_nas > 778: 2 (306.0/144.0)
Odd_Gozd_Rob > 31
| Krevs_str_nas <= 912
| | Raba_tal = 1100: 2 (66.0/4.0)
| | Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1211: 2 (3.0)
| | Raba_tal = 1221: 2 (3.0)
| | Raba_tal = 1222: 2 (27.0/6.0)
| | Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1240: 2 (1.0)
| | Raba_tal = 1300: 2 (275.0/74.0)
| | Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1410: 1 (20.0/1.0)
| | Raba_tal = 1420: 2 (0.0)

| | Raba_tal = 1500: 1 (60.0/9.0)
| | Raba_tal = 1600: 1 (28.0)
| | Raba_tal = 1800: 1 (1.0)
| | Raba_tal = 2000
| | | Odd_Poti <= 56: 1 (189.0/49.0)
| | | Odd_Poti > 56
| | | | Odd_Cest <= 200.24808: 1
(202.0/79.0)
| | | | Odd_Cest > 200.24808: 2
(766.0/232.0)
| | Raba_tal = 3000: 1 (161.0/58.0)
| | Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 7000: 2 (18.0/7.0)
| Krevs_str_nas > 912: 2 (540.0/82.0)

Model je precej zapleten, njegova uspešnost pa samo okoli 70 %, na meji sprejemljivosti.
Privlačni za odlaganje so gozdni rob v bližini naselij, zaraščajoča območja in gozd blizu poti.
Ta pokrajinski tip je še najbolj podoben PET hribovja v nekarbonatnih kamninah, kjer model
dosega podobno uspešnost in je podobno zapleten, prav tako pa so pomembne oddaljenost od
gozdnega roba, oddaljenost od meje strnjenih naselij ter oddaljenost od cest.
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c) Alpske ravnine
Model v alpskih ravninah dosega 75 % uspešnost (enako kot v PET medgorske kotline):
Odd_Gozd_Rob <= 41: 1 (743.0/139.0)
Odd_Gozd_Rob > 41
| Raba_tal = 1100: 2 (151.0/11.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (13.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (2.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (10.0/4.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (181.0/63.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 1 (55.0/7.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (83.0/7.0)

| Raba_tal = 1600: 1 (23.0/2.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
| Raba_tal = 2000
| | Odd_Gozd_Rob <= 194
|
|
|
Odd_Kolovozi <= 75: 1
(132.0/34.0)
| | | Odd_Kolovozi > 75: 2 (100.0/38.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 194: 2 (115.0/19.0)
| Raba_tal = 3000
| | Odd_nas_hise <= 28: 2 (108.0/33.0)
| | Odd_nas_hise > 28: 1 (244.0/80.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 1 (1.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 1 (3.0)
| Raba_tal = 7000: 1 (8.0/4.0)

Zanimiva so vsa območja bliže kot 41 m od gozdnega roba ter rabe tal, ki nakazujejo
zaraščanje. Zanimiv je gozd blizu gozdnega roba in kolovozov. Zanimiv je tip »pozidana in
sorodna zemljišča«, če se nahaja stran od stalno naseljenih hiš. Ta tip rabe tal označuje tudi
divja odlagališča, industrijske cone ipd. Zanimiva so še območja brez rastlinskega pokrova, ki
označujejo tudi kope in podobna degradirana območja ter tip »vode«, ki v tem primeru
nakazuje odlaganje na bregovih rek.
Tudi tu, tako kot v PET, ki pokriva podobna območja, rezultati nakazujejo, da so v gosto
poseljenih alpskih ravninah zelo pomembna območja, kjer je mogoče skrito odlaganje. Ker so
taka območja razmeroma redka, jih storilci poiščejo na območjih brez prave funkcije ter v
»zaprtih« tipih rabe tal.

č) Panonska gričevja
Odd_Gozd_Rob <= 36
| Raba_tal = 1100: 2 (82.0/23.0)
| Raba_tal = 1160: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (20.0/6.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (13.0/6.0)
| Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 1 (0.0)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Raba_tal = 1300: 2 (192.0/68.0)
Raba_tal = 1321: 1 (0.0)
Raba_tal = 1410: 1 (23.0/11.0)
Raba_tal = 1420: 1 (0.0)
Raba_tal = 1500: 1 (18.0/6.0)
Raba_tal = 1600: 1 (19.0/3.0)
Raba_tal = 1800: 2 (1.0)
Raba_tal = 2000: 1 (836.0/196.0)
Raba_tal = 3000: 1 (76.0/25.0)
Raba_tal = 4210: 1 (0.0)
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| Raba_tal = 4220: 1 (0.0)
| Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 1 (5.0/2.0)
Odd_Gozd_Rob > 36
| Raba_tal = 1100: 2 (244.0/9.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (33.0/1.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (11.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (32.0/3.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (263.0/34.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Raba_tal = 1410: 2 (35.0/17.0)
Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
Raba_tal = 1500: 1 (41.0/15.0)
Raba_tal = 1600: 1 (12.0/3.0)
Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
Raba_tal = 2000
| Odd_DTK25 <= 77
| | Gost_preb <= 31: 2 (152.0/62.0)
| | Gost_preb > 31: 1 (299.0/112.0)
| Odd_DTK25 > 77: 2 (287.0/82.0)
Raba_tal = 3000: 2 (99.0/30.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
Raba_tal = 7000: 2 (4.0/1.0)

Model dosega 72 % uspešnost pri razvrščanju primerov. Pri tem modelu je pomembna skoraj
samo raba tal. V bližini gozdnega roba so zanimive vse rabe tal razen njiv in vrtov,
vinogradov, sadovnjakov, trajnih travnikov in kmetijskih površin poraslih z gozdnim drevjem.
Dlje od gozdnega roba pa so zanimiva samo še neobdelana kmetijska zemljišča, drevesa in
grmovje ter gozd blizu cest v območjih z nekoliko višjo gostoto prebivalstva.
Rezultati se skoraj popolnoma ujemajo s PET gričevje v notranjem delu Slovenije.

d) Panonske ravnine
Model je zelo enostaven, a kljub temu uspešen, saj dosega 77 % zanesljivost pri razvrščanju:
Raba_tal = 1100: 2 (535.0/47.0)
Raba_tal = 1160: 2 (2.0)
Raba_tal = 1180: 1 (1.0)
Raba_tal = 1190: 2 (1.0)
Raba_tal = 1211: 2 (3.0)
Raba_tal = 1221: 2 (4.0/1.0)
Raba_tal = 1222: 2 (11.0/2.0)
Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
Raba_tal = 1300: 2 (164.0/53.0)
Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
Raba_tal = 1410: 1 (63.0/13.0)
Raba_tal = 1420: 1 (8.0/1.0)
Raba_tal = 1500: 1 (63.0/12.0)

Raba_tal = 1600: 1 (32.0/5.0)
Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
Raba_tal = 2000
| Odd_DTK25 <= 40: 1 (240.0/40.0)
| Odd_DTK25 > 40
| | Gost_preb <= 58: 2 (179.0/56.0)
| | Gost_preb > 58: 1 (120.0/39.0)
Raba_tal = 3000: 2 (210.0/89.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 1 (1.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
Raba_tal = 7000: 2 (32.0/3.0)
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Pri tem modelu je daleč najpomembnejši dejavnik raba tal. Na panonskih ravninah sicer
prevladuje »odprta« raba tal, zato so za storilce toliko bolj privlačne skrite površine. Privlačne
so torej »zaprte« rabe tal: območja trajnih rastlin na njivskih površinah, zemljišča v
zaraščanju, drevesa in grmičevje, neobdelane kmetijske površine, plantaže gozdnega drevja,
gozd blizu cest ali na območjih z nekoliko višjo gostoto prebivalstva ter zamočvirjena
zemljišča. Rezultati so enaki kot v PET ravnine in širše doline v gričevju notranjega dela
Slovenije.

e) Dinarske planote
Model doseže 76 % uspešnost:
Odd_DTK25 <= 39
| Odd_Gozd_Rob <= 31: 1 (339.79/44.79)
| Odd_Gozd_Rob > 31
| | Odd_Cest <= 1175.85574: 1 (317.6/116.6)
| | Odd_Cest > 1175.85574: 2 (202.6/65.0)
Odd_DTK25 > 39
| Gost_preb <= 3: 2 (428.0/11.0)
| Gost_preb > 3
| | Odd_Gozd_Rob <= 63: 1 (213.0/94.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 63: 2 (246.0/56.0)
Blizu vnosov v sloju DTK 25 so zanimive lokacije v bližini gozdnega roba ter lokacije bliže
kot okoli 1 km od najbližjega vnosa v kategoriji »ceste«. Kategorija »ceste«, kot najvišja
kategorija prevoznih poti, v redko poseljenem tipu večinoma označuje območja v bližini
naselij. Privlačen za nelegalno odlaganje je tudi gozdni rob stran od DTK25, če je gostota
prebivalstva nad 3 preb/km2.
PET visoke kraške planote in hribovja v karbonatnih kamninah pokriva tudi precej drugih
območij, zato rezultati niso povsem podobni. Uspešnost modela je skoraj enaka, vendar pa je
pri PET poleg bližine cest pomembna tudi poselitev.

f) Dinarska podolja
Model za pokrajinski podtip dinarska podolja doseže 73 % uspešnost, pomembna pa sta
predvsem dejavnika bližine cest in rabe tal:
Odd_DTK25 <= 33
| Odd_Pespoti <= 1320
|
|
Odd_Gozd_Rob <= 40: 1
(481.39/132.39)
| | Odd_Gozd_Rob > 40

|
|
|
Krevs_me_nas <= 99: 1
(271.0/105.0)
|
|
|
Krevs_me_nas > 99: 2
(481.61/184.0)
| Odd_Pespoti > 1320: 1 (259.0/26.0)
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Odd_DTK25 > 33
| Raba_tal = 1100: 2 (128.0/15.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (10.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (9.0/1.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (361.0/50.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (79.0/34.0)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Raba_tal = 1410: 1 (36.0/12.0)
Raba_tal = 1420: 2 (1.0)
Raba_tal = 1500: 1 (36.0/14.0)
Raba_tal = 1600: 1 (40.0/4.0)
Raba_tal = 1800: 1 (4.0/2.0)
Raba_tal = 2000: 2 (849.0/181.0)
Raba_tal = 3000: 1 (122.0/32.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 2 (2.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
Raba_tal = 7000: 1 (9.0/2.0)

Model je zelo zapleten. Zanimiva so območja blizu cest in daleč od pešpoti, območja blizu
cest in gozdnega roba ter območja blizu cest, ki so tudi blizu meje naselja. Izmed območij
stran od cest pa so zanimivi tipi rabe tal v zaraščanju, pozidana in sorodna zemljišča (tudi
odlagališča odpadkov) ter vode (v tem pokrajinskem podtipu so to lahko tudi občasno
poplavljena območja). Ni posameznega PET, ki bi pokrival podobna območja.

g) Sredozemska gričevja
Ni mogoče zgraditi zanesljivega modela, saj razvrščanje pozitivnih primerov v pravi razred
komaj preseže 50 %. Ni posameznega PET, ki bi pokrival podobna območja.

h) Sredozemske planote
Uspešnost razvrščanja je 72 %. Edini pomemben dejavnik je oddaljenost od cest:
Odd_Cest <= 386
| Odd_DTK25 <= 76: 1 (364.0/124.0)
| Odd_DTK25 > 76: 2 (105.0/34.0)
Odd_Cest > 386: 2 (373.0/68.0)
Privlačna so območja, ki se nahajajo bližje kot 386 m od kategorije »ceste« znotraj DTK25 ter
hkrati bližje kot 76 m od kateregakoli vnosa v DTK25. Model za sredozemske planote je
enostaven in zelo podoben, kot v PET Kras in Podgorski kras, ki pokriva skoraj enako
območje in kjer je prav tako edini dejavnik v modelu oddaljenost od cest.
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Na podlagi analize vseh modelov po pokrajinskih tipih ugotavljam, da:
- v posameznih pokrajinskih tipih, ki v obeh proučevanih tipizacijah pokrivajo podobna
območja, pojavnost odlagališč pojasnjujejo podobni modeli, ki za razvrščanje uporabijo
podobne dejavnike. Modeli niso povsem enaki, vendar je mogoče izpeljati splošna pravila, ki
niso odvisna od uporabljene tipizacije površja;
- so modeli v »prehodnih« in geografsko pestrejših pokrajinskih tipih praviloma bolj zapleteni
in manj uspešni pri uvrščanju primerov v pravilne razrede;
- je v reliefno bolj razgibanih območjih eden pomembnejših dejavnikov dostopnost mesta za
odlaganje odpadkov. Pomembna dejavnika v modelih za tovrstne pokrajinske tipe sta zato
bližina cest in (roba) naselij;
- je v ravninskih, gosteje poseljenih območjih, kjer prevladuje »odprta« raba tal, zelo
pomembna skritost lokacije. Storilci tako pogosto poiščejo tip rabe tal, ki omogoča neopaženo
odlaganje, na primer gozd oziroma gozdni rob, grmičevje, neobdelana kmetijska zemljišča,
območja v zaraščanju.

3.2.3 NAPOVEDOVANJE VREDNOSTI
ODLAGALIŠČ ZA OBČINE IN NASELJA

KAZALNIKA

POJAVNOSTI

DIVJIH

a) Občine
Vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč v občinah sem napovedoval z dvema modeloma.
Razvil sem preprost in manj natančen model (uspešnost 74 %) ter natančnejši in bolj zapleten
model (uspešnost 89 %).
Enostavnejši model občine razvrsti v 4 razrede:
GostPrebOB <= 210.75 :
| GostPrebOB <= 106.9 :
|
|
TurPostOB <= 14.5 :
(1920/44.72%)
|
|
TurPostOB > 14.5 :
(2634/22.692%)
|
GostPrebOB >
106.9 :
(2414/64.086%)
GostPrebOB >
210.75 :
(1786/116.828%)

LM num: 1
IndeksOB = + 1.3502
LM1
LM2
LM3

LM num: 2
IndeksOB = + 0.8573
LM num: 3
IndeksOB = + 1.9309

LM4
LM num: 4
IndeksOB = + 4.5403

Najpomembnejša dejavnika sta gostota poselitve in turizem. Občine z najnižjo vrednostjo
kazalnika pojavnosti odlagališč imajo podpovprečno gostoto prebivalstva ter več kot 14,5
turističnih postelj na 1000 prebivalcev občine. Pri občinah z najvišjimi vrednostmi je
pomembna samo gostota prebivalstva.
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Tudi pri natančnejšem modelu se pokaže, da so pomembni dejavniki gostota prebivalstva,
število turističnih postelj na prebivalca ter število prebivalcev v občini. Model občine razvrsti
v 9 razredov:
GostPrebOB <= 210.75 :
| GostPrebOB <= 106.9 :
| | TurPostOB <= 14.5 :
| | | PrebObcine <= 4023.5 : LM1
(574/70.188%)
| | | PrebObcine > 4023.5 : LM2
(1346/24.641%)
| | TurPostOB > 14.5 :
|
|
|
TurPostOB <= 63.5 : LM3
(1357/14.996%)
|
|
|
TurPostOB > 63.5 : LM4
(1277/25.682%)
| GostPrebOB > 106.9 :
|
|
PrebObcine <= 7087 : LM5
(489/117.432%)
| | PrebObcine > 7087 :
| | | PrebObcine <= 34204 : LM6
(1420/33.966%)
| | | PrebObcine > 34204 : LM7
(505/2.721%)
GostPrebOB > 210.75 :
|
GostPrebOB <= 888.1 : LM8
(995/70.071%)
| GostPrebOB > 888.1 : LM9 (791/0%)

LM num: 1
IndeksOB = + 1.6209
LM num: 2
IndeksOB = + 1.233
LM num: 3
IndeksOB = + 0.7031
LM num: 4
IndeksOB = + 1.0211
LM num: 5
IndeksOB = + 2.7006
LM num: 6
IndeksOB = + 1.5879
LM num: 7
IndeksOB = + 2.1257
LM num: 8
IndeksOB = + 2.8795
LM num: 9
IndeksOB = + 6.6215

Občine z najvišjimi vrednostmi kazalnika so tiste, pri katerih je gostota prebivalstva več kot
dvakrat višja od povprečja v Sloveniji. Občine z najnižjimi vrednostmi pa tiste, kjer je gostota
prebivalstva manjša od povprečne v Sloveniji, hkrati pa imajo veliko število turističnih
postelj.
Raziskava je pokazala, da na pojavnost odlagališč v posamezni občini vpliva tudi turizem. V
občinah z velikim številom turističnih postelj je divjih odlagališč manj, saj bolj skrbijo za
svojo »urejeno« podobo. Tudi po mojih izkušnjah so vsakoletne čistilne akcije, ki jih že
desetletja podpirajo Turistična zveza Slovenije in njena lokalna turistična društva, v takih
občinah še posebej dobro organizirane. Čeprav je med gosteje poseljenimi občinami tudi
nekaj turističnih, pa je gostota poselitve v teh občinah kljub vsemu pomembnejši dejavnik. V

85

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________

občinah z najvišjo gostoto prebivalstva je zaradi velikega števila prepletajočih se dejavnosti
turizem le eden od dejavnikov vpliva na pokrajino.

b) Naselja
Napovedovanje vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč v naseljih z uporabo proučevanih
spremenljivk ni bilo uspešno. Pridobljeni modeli so preveč zapleteni za interpretacijo ali pa je
njihova napovedna uspešnost premajhna. Prehajanje med administrativnimi mejami naselij na
nelegalno odlaganje nima posebnega vpliva.
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4. MOŽNOSTI UPORABE REZULTATOV TER NADALJNJIH
RAZISKAV
4.1 UPORABA REZULTATOV
Letno se v Sloveniji za nadzor in sanacije divjih odlagališč porabi več milijonov evrov.
Občinske in republiške inšpekcije se pri nadzoru problematike še vedno v veliki meri zanašajo
na klice občanov, zaradi česar se prioriteta sanacije pogosto določi glede na opaznost
odlagališča. Tak pristop je neustrezen, saj odlagališča, ki so morebiti bolj skrita, vendar ležijo
na ranljivem območju ter vsebujejo nevarne odpadke, pogosto niso zaznana oziroma zmanjka
sredstev za njihovo sanacijo. Ker se problem ne rešuje sistematično, se odlagališča tudi vedno
znova pojavljajo. Sistematični nadzori terena, redni popisi divjih odlagališč ter izdelave
načrtov sanacije se v večini občin ne izvajajo, čeprav je to ena od zakonsko določenih nalog.
Redni popisi divjih odlagališč so toliko bolj pomembni, ker večino divjih odlagališč po nekaj
letih preraste vegetacija, s tem postanejo za popisovalce na terenu neopazna in potencialna
nevarnost za okolje, ki jo je ob morebitnem onesnaženju podtalnice izjemno težko odkriti in
sanirati.
Register divjih odlagališč, ki je nastal na podlagi moje metodologije pridobivanja informacij o
odlagališčih, danes uporabljajo inšpekcije za nadzor nad nelegalnimi odlagališči. Pomembno
je, da je vsako odlagališče v registru ocenjeno glede na potencialno nevarnost za okolje po
metodi, ki je rezultat pričujoče disertacije ( Priloga 3), ocenjeno pa je neposredno takoj ob
vpisu odlagališča v register. Ocena poudarja predvsem odlagališča na vodovarstvenih
območjih, med njimi pa posebej tista, ki vsebujejo tudi nevarne odpadke. Med drugimi
dejavniki so pomembni še količina in sestava odpadkov, hidrogeološke lastnosti območja,
lega v varovanih območjih idr. V Registru divjih odlagališč je na podlagi ocene okoljske
nevarnosti predlagan še vrstni red sanacije odlagališč in sicer posebej za vsako občino ter
območno enoto republiške inšpekcije. Register je tako mogoče uporabiti za načrtovanje
sanacije v posameznih občinah oziroma območnih enotah republiških inšpekcij. Register
divjih odlagališč je bil temelj za organizacijo obeh akcij Očistimo Slovenijo in se še vedno
uporablja pri prostovoljskih čistilnih akcijah, se pa podatki v registru še vedno dopolnjujejo.
Prijava novih odlagališč oziroma urejanje obstoječih vnosov sta mogoča na spletnem naslovu
http://register.ocistimo.si/. Na navedenem spletnem portalu lahko vsak občan tudi enostavno
izvozi podatke o odlagališčih za vso Slovenijo ali posamezno občino, v tabelarični obliki ali
formatu, primernem za prostorske analize.
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Preglednica 20: Izsek iz tabelaričnega izvoza podatkov o odlagališčih za občino Maribor.
Prikazan je del opisnih podatkov za prvih deset odlagališč po predlagani prioriteti sanacije. S
povezavami podatkovnih baz so odlagališčem dodani tudi podatki, ki so pomembni za njihovo
sanacijo (npr. podatki o parceli, povezava na zemljevid lokacije). Vir: Register divjih
odlagališč, 2011.
Težava, s katero se soočajo uporabniki registra, je njegova ažurnost. Podatki se v register
divjih odlagališč danes še vedno vnašajo, vendar nesistematično. Sistematični pregledi terena
in vnosov v registru so bili opravljeni v letih 2010 in 2011, pri čemer je skupno sodelovalo
več kot 1500 prostovoljcev. Izvedba takih pregledov je organizacijsko in tudi finančno
izjemno zahtevna, kadar popisovalci svojega dela ne opravijo prostovoljsko. Redni popisi
divjih odlagališč bi pomenili pomemben korak k učinkovitejšem spopadanju s problematiko
nelegalnega odlaganja. Omogočeno bi bilo spremljanje napredka posameznih občin oziroma
območnih inšpekcijskih enot, učinkovitosti posameznih ukrepov, identificiranje najboljših
praks in njihova diseminacija. Identificirala bi se območja, kjer se nelegalno odlaganje
ponavlja in bi bilo mogoče poiskati novo funkcijo, onemogočiti dostop z vozili, postaviti
opozorila oziroma vzpostaviti redni (video) nadzor.
Pričujoča raziskava odpira nove možnosti za vzpostavitev ažurnega registra divjih odlagališč.
Z uporabo izdelanih modelov je mogoče zmanjšati površine, ki jih je potrebno preveriti pri
delu na terenu in s tem zmanjšati čas in stroške terenskih popisov ter inšpekcijskega nadzora.
Pred načrtovanjem naslednjih popisov divjih odlagališč pa bi bilo potrebno tudi preveriti
učinkovitost regionalnih modelov (poleg deleža odkritih odlagališč tudi površine območij
večje privlačnosti za nelegalno odlaganje) in jih optimizirati tako, da bi na ravni posameznih
pokrajinskih tipov dosegli čim večji delež odkritih odlagališč ob pregledu čim manjše
površine.

88

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________

4.2 MOŽNOSTI NADALJNJIH RAZISKAV
Z napredkom tehnologij daljinskega zajemanja podatkov se odpirajo nove možnosti za nadzor
nelegalnega odlaganja. Za iskanje novih divjih odlagališč bi bilo mogoče poleg uporabe
časovne vrste multispektralnih satelitskih posnetkov (Chen, Chang, 2006; Silvestri, Omri,
2008) uporabiti tudi podatke lidarskega snemanja, ki so v Sloveniji dostopni od leta 2015
(Atlas okolja, 2015). Ločljivost topografije na posnetih območjih se je precej povečala, tako
da bi bilo mogoče tovrstne podatke uporabiti tudi za prepoznavanje nelegalnih odlagališč,
nelegalnih kopov in drugih nelegalnih posegov. Zanimivo pa bi bilo tudi preveriti, kako
uspešni bi bili pri prepoznavanju nelegalnih dejavnosti z uporabo časovne vrste lidarskih
posnetkov, saj je bilo nekaj območij v Sloveniji z lidarjem posnetih že večkrat. Na področju
interpretacije tovrstnih posnetkov bi bilo mogoče tudi z uporabo strojnega učenja razviti
algoritme za pol(avtomatsko) prepoznavanje nelegalno odloženih odpadkov.
Pri nadzoru in sanaciji divjih odlagališč bi uporaba in razvoj novih tehnologij lahko
omogočila učinkovitejše delo. Register divjih odlagališč bi bilo tako mogoče razvijati z:
dodajanjem novih funkcij, kot so možnost prijave divjih odlagališč z mobilnimi aplikacijami,
izboljšavami algoritmov za avtomatsko razvrščanje odlagališč glede na predlagano prioriteto
sanacije, predlaganjem območij za terenski nadzor, ugotavljanjem trendov onesnaženosti na
določenih območjih... Pomembno pa bi bilo zagotoviti, da bi pri nadzoru in sanaciji
odgovorne službe tovrstna orodja res uporabljale.
Poleg izboljšav registra odlagališč bi se lahko prihodnje raziskave posvetile tudi izboljšavam
drugih slojev podatkov. Pri proučevanju vpliva bližine cest bi bilo na primer mogoče
izboljšati natančnost rezultatov z uporabo sloja cest, izdelanega za namen satelitske navigacije
v Sloveniji (Geodetski inštitut). Dovoljenja za uporabo teh podatkov za raziskavo mi ni
uspelo pridobiti. Podobno so bili zaradi varovanja osebnih podatkov nedostopni nekateri
podatki o družbenih dejavnikih. Poleg neagregiranih demografskih podatkov (npr. o starostni
sestavi, izobrazbi, dohodnini, ozaveščenosti), bi bilo zelo zanimivo proučiti tudi značilnosti
lastništva (javno ali zasebno) in vrednosti nepremičnin na lokacijah nelegalnih odlagališč.
Možnosti nadaljnjih raziskav se odpirajo tudi pri proučevanju dejavnikov za odlaganje
posameznih tipov odpadkov (gradbeni odpadki, nevarni odpadki). Mogoče bi bilo opraviti
natančen popis odpadkov na manjšem vzorcu odlagališč in uporabiti rudarjenje podatkov za
iskanje dejavnikov, ki vplivajo na nastanek odlagališč s posameznimi tipi odpadkov.
Velikost odlagališč je bila pri terenskem delu ocenjena dovolj natančno, da bi bilo mogoče
analizirati tudi različne velikostne razrede odlagališč, zanimive bi bile predvsem analize,
večjih odlagališč (npr. večja od 100 m3), ki so največje breme za okolje. Rezultati starejših
raziskav (npr. vpliv gostote prebivalstva na pojavnost odlagališč) nakazujejo, da se nekateri
proučevani dejavniki pri nastanku večjih odlagališč odražajo nekoliko drugače.
V tej raziskavi sem uporabil metodi rudarjenja podatkov J48 in M5P, ki sta bili optimalni
glede na strukturo podatkov in namen analiz. Metode rudarjenja podatkov se hitro razvijajo,
zato bi bilo v prihodnjih raziskavah smiselno preveriti, ali bi z uporabo drugih metod lahko
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dosegli še boljše rezultate. Verjetno bi tudi v prihodnje kazalo nadaljevati raziskave s
pomočjo ene od metod odločitvenih dreves, ki omogočajo enostavno interpretacijo in nato
uporabo pravil iz izračunanih modelov pri terenskem delu. Z nadaljnjimi raziskavami bo
mogoče z opisanim regionalnim pristopom k problematiki nelegalnega odlaganja izdelati
optimalnejše modele. Napredek lahko pričakujemo tako pri povečanju deleža odkritih
odlagališč, kot tudi pri zmanjševanju pregledanega območja. Zavedati pa se je potrebno, da je
nelegalno odlaganje izjemno kompleksen pojav, zatovse razporeditve odlagališč, ne glede na
uporabljeno metodo in kvaliteto podatkov ne bo mogoče razložiti.
V nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo preveriti, kakšne rezultate dosegajo modeli, razviti v
tej disertaciji, izven Slovenije oziroma, kako se dejavniki, ki vplivajo na pojavnost divjih
odlagališč razlikujejo v primerljivih pokrajinah drugih držav. Če bi bili rezultati podobni, bi
bilo mogoče tudi na evropski ravni pripraviti podlage za izdelavo pokrajinsko prilagojenih
modelov, ki omogočajo učinkovitejši nadzor na terenu. Omejitev pri tovrstnih analizah
predstavlja dostopnost podatkov. Večina držav nima dovolj kvalitetnih podatkovnih baz o
odlagališčih, ki bi tovrstne raziskave omogočale. Pri pridobivanju tovrstnih podatkov je
mogoče tudi izven Slovenije uporabiti (prilagojeno) metodologijo popisa divjih odlagališč, ki
je bila razvita v okviru te disertacije.
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5. ZAKLJUČEK
Namen doktorske disertacije je bil oblikovanje metodološkega okvira za definiranje
dejavnikov, ki vplivajo na nelegalno odlaganje kot orodja za učinkovitejše reševanje
problematike teh okoljskih bremen. V skladu s tem namenom ter na podlagi ugotovitev
dosedanjih raziskav nelegalnega odlaganja odpadkov so bile oblikovane tri hipoteze.
1. Oddaljenost od roba strnjenih naselij ima pomemben vpliv na prostorsko razporeditev
divjih odlagališč.
2. Dejavniki, ki vplivajo na prostorsko razporeditev divjih odlagališč, se v različnih
pokrajinskih tipih različno odražajo.
3. Z rudarjenjem podatkov lahko izdelamo modele, ki pri napovedovanju območij
največje privlačnosti za nelegalno odlaganje presegajo učinkovitost metod,
uporabljenih v dosedanjih raziskavah.
Pri preverjanju navedenih hipotez je ključen obsežen nabor ustreznih podatkov o divjih
odlagališčih. Ker Slovenija ni imela dovolj kvalitetnega registra divjih odlagališč, ki bi
omogočil ustrezne analize, sem razvil metodologijo njihovega popisa za nacionalni register.
Prečiščeni podatki iz registra so tudi glavni vir za pričujoče analize. Pri izbiri preostalih slojev
podatkov sem izhajal iz izkušenj drugih raziskovalcev ter deloma iz izkušenj, ki sem jih
pridobil s terenskim delom. Skupno je bilo izbranih 118 dejavnikov. Podatke za proučevanje
nekaterih dejavnikov sem izpeljal iz obstoječih slojev (npr. gozdni rob, meja strnjenega
naselja) ali jih digitaliziral (npr. sloj romskih naselij). Med proučevanimi dejavniki so se kot
najbolj pomembni izkazali: poselitev v okolici odlagališč, prisotnost degradiranih območij,
nadmorska višina, bližina cest, gospodarska aktivnost občine ter raba tal (predvsem območja
brez primerne funkcije, bližina kmetijskih zemljišč, vodnih teles in gozdnega roba). Najvišje
izračunane vrednosti je kazalnik pojavnosti odlagališč dosegel v bližini kategorije »ceste« na
reliefno najbolj razgibanih območjih (do 26,5), na neobdelanih kmetijskih zemljiščih (13,7), v
okolici romskih naselij (7,1), ob robovih degradiranih območij (6,6), na bregovih vodnih teles
(6,1) ter območjih visoke gostote poselitve (do 5,9).
Izkušnje drugih raziskovalcev kažejo, da ima bližnja poselitev pomemben vpliv na pojavnost
nelegalnega odlaganja. Odlagališča naj bi se posebej zgoščala v bližini mej naselij. Izračunana
vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč potrdi, da so območja v bližini meje strnjenih naselij
nadpovprečno privlačna, zato prvo hipotezo, da ima oddaljenost od roba strnjenih naselij
pomemben vpliv na prostorsko razporeditev divjih odlagališč, lahko potrdim. Pokaže pa se,
da tudi gostota poselitve v krogu 1 km od lokacije odlagališča dobro opiše pojavnost
odlagališč. Privlačnost območij za nelegalno odlaganje narašča z gostoto poselitve, kazalnik
doseže zelo visoke vrednosti, upade pa šele pri zelo veliki zgostitvi poselitve. V modelih, ki
sem jih izračunal z rudarjenjem podatkov, se pojavljata oba dejavnika, vendar gostota
poselitve v več modelih. Sklepam, da je podatek o gostoti poselitve boljši kazalnik vpliva
poselitve na nelegalno odlaganje kot oddaljenost od roba (strnjenih) naselij.
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Bližina cest je bila izbrana za preverjanje druge raziskovalne hipoteze, da se dejavniki, ki
vplivajo na prostorsko razporeditev divjih odlagališč, v različnih pokrajinskih tipih različno
odražajo. Razlog za izbiro bližine cest je, da obstoječa raziskava že omenja razlike v
privlačnosti cest za nelegalno odlaganje v različnih tipih površja Slovenije. Izračunal sem
kazalnik pojavnosti odlagališč za območja blizu cest v vsakem od 13 proučevanih
pokrajinskoekoloških tipov. Izračun kazalnika za vsako od 5 kategorij cest posebej pokaže, da
so razlike med različnimi pokrajinskimi tipi zelo velike. »Ceste«, kot najvišja kategorija
prevoznih poti, so na primer v redkeje poseljenih območjih dovolj skrite oziroma je promet po
njih dovolj redek, da se storilcem ni potrebno bati neželene pozornosti. V gosteje poseljenih
območjih so onesnaževalci prisiljeni iskati prevozne poti nižjih kategorij. Tudi druga
hipoteza je bila tako potrjena.
Pri preverjanju tretje hipoteze, da lahko z rudarjenjem podatkov izdelamo modele, ki pri
napovedovanju območij različnih privlačnosti za nelegalno odlaganje presegajo učinkovitost
metod, uporabljenih v dosedanjih raziskavah, je bila uporabljena metoda J48. Glede na
optimalni model, ki sem ga izračunal za Slovenijo, so najpomembnejši dejavniki nadmorska
višina, oddaljenost od cest, oddaljenost od gozdnega roba, gostota prebivalstva in bližina
železnice. Model pravilno napove lokacije 71 % odlagališč. Če na podlagi modela izdelamo
karto privlačnih območij, ta območja pokrijejo samo 2 % površine Slovenije. Primerjava
učinkovitosti z obstoječimi raziskavami pokaže, da so te dosegle 60-75 % odkritih divjih
odlagališč ob pregledu 30 % proučevanega območja (Tasaki in sod., 2006), 56 % odkritih
odlagališč na 12 % proučevanega območja (Chu, Lin, Shiu, 2013), 64 % odkritih odlagališč
na 36 % proučevanega območja (Jorda-Borell in sod., 2014). Tretjo hipotezo torej lahko
potrdim.
Še večjo učinkovitost pri odkrivanju nelegalnih odlagališč dosežemo, če uporabimo
pokrajinsko prilagojene modele. Te sem izračunal za vse pokrajinske tipe iz obeh izbranih
tipizacij. Ugotovil sem, da bi z uporabo tovrstnih modelov v večini pokrajinskih tipov zelo
uspešno odkrivali odlagališča. V PET gorski svet bi npr. s pokrajinskim modelom dosegli
celo 82 % uspešnost. Splošni model za Slovenijo na istem območju doseže samo 42 %
uspešnost. Potrebno pa je upoštevati, da se v primeru pokrajinskega pristopa lahko spremeni
tudi površina območij, ki jih model označi kot privlačna za odlaganje. V PET gorski svet npr.
ta območja pokrivajo 11 % površine tega pokrajinskoekološkega tipa. Pri izdelavi optimalnih
modelov za nadzor nelegalnega odlaganja v posamezni regiji je potrebno poiskati primeren
kompromis med stroški in učinkovitostjo nadzora.
V nadaljevanju na kratko opišem področja disertacije, ki najbolj prispevajo k razvoju novih
znanj in metod. Med njimi velja poudariti: uporabo metod rudarjenja podatkov za izdelavo do
sedaj najuspešnejših modelov napovedovanja pojavnosti odlagališč; razvoj metodologije za
učinkovite popise odlagališč na večjih območjih; proučitev novih dejavnikov prostorskega
razporejanja divjih odlagališč in proučevanje pokrajinskih razlik v izražanju izbranih
dejavnikov.
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Metodologija za izdelavo nacionalnega registra divjih odlagališč, ki temelji na kombinaciji
daljinskega zaznavanja in usmerjenega terenskega dela, se je izkazala za uspešno pri uporabi
na velikem in geografsko raznolikem območju, zato jo bo mogoče uspešno uporabiti tudi v
drugih državah. Pričujoča disertacija je dokazala, da so vnosi v tako pridobljeni podatkovni
bazi dovolj kvalitetni, da omogočajo uspešno proučevanje divjih odlagališč tudi v nadaljnjih
raziskavah.
Potrjeni so bili vplivi nekaterih dejavnikov, ki v Sloveniji še niso bili proučevani.. Prvič je
bila opravljena tudi računska analiza vplivov nekaterih dejavnikov, ki jih dosedanje raziskave
še niso statistično obravnavale. Med temi so vpliv romskih naselij na pojavnost odlagališč
(omenjen v npr. Webb in sod., 2006, str. 16; Zupančič, 2013, str. 10), privlačnost robov
naselij in zemljišč brez primerne funkcije (npr. Illegal dumping…, 1998, str. 4) ter razlike v
vplivih dejavnikov med različnimi regijami (Šebenik, 1994, str. 87).
Dokaz, da tip pokrajine vpliva na izražanje dejavnikov prostorske razporeditve divjih
odlagališč, je pomemben prispevek k nadaljnjim raziskavam. Primer tovrstnih razlik je
pojavnosti odlagališč v bližini različnih kategorij cest po posameznih pokrajinskih tipih.
Vrednost kazalnika pojavnosti za kategorije »ceste« za vso Slovenijo znaša 3,2, medtem ko v
PET visokogorje doseže vrednost 26,5 ter v PET ravnine in širše doline v gričevju notranjega
dela Slovenije vrednost 1,2. Pričujoča raziskava je opozorila, da lahko dejavnik, ki je npr.
proučen na širšem območju, pokaže razmeroma majhen vpliv, rezultati pa so povsem
drugačni, če dejavnik proučimo znotraj posameznega pokrajinskega tipa. Prihodnje raziskave
bodo to ugotovitev morale upoštevati.
Tovrstne razlike v pomenu posameznih dejavnikov je mogoče raziskovati tudi z rudarjenjem
podatkov, ki sta ga kot potencialno uspešno metodo za proučevanje divjih odlagališč
priporočili dve dosedanji raziskavi (Chen, Chang, 2006; Jorda-Borell in sod., 2014). V
disertaciji sem potrdil, da je rudarjenje podatkov lahko uspešna metoda za analize divjih
odlagališč tudi na geografsko raznolikem proučevanem območju ter ob uporabi velikega
vzorca odlagališč, pridobljenega z raznovrstnimi metodami. Metoda odločitvenih dreves, ki
sem jo uporabil, se je izkazala za učinkovitejšo v primerjavi z metodami, uporabljenimi v
dosedanjih raziskavah. Uspešnost odkrivanja odlagališč se celo še poveča pri uporabi
modelov za posamezne pokrajinske tipe.
V kontekstu obstoječih raziskav na področju nelegalnih odlagališč pričujoča raziskava izstopa
pri velikosti vzorca in številu proučevanih spremenljivk. V disertaciji razvita metodologija je,
glede na dostopne informacije, omogočila nastanek največje baze podatkov o divjih
odlagališčih. S tako velikim naborom podatkov je bilo mogoče opraviti nekatere analize, ki
dosedanjim raziskavam niso bile omogočene. Velik vzorec je pomemben pri proučevanju
manjših prostorskih enot (npr. občin, PET, posameznih tipov rabe tal) oziroma trendov
spreminjanja vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč z razdaljo od lokacije določenega
dejavnika. Zaradi velikega vzorca se namreč tudi v razmeroma majhnih proučevanih
območjih največkrat nahaja dovolj odlagališč za uspešno analizo. Velik vzorec je pomemben
tudi zaradi določene nenatančnosti pri označevanju lokacij divjih odlagališč, ki je prisotna v
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vseh raziskavah. Tudi pri zelo dobro izvedenem popisu divjih odlagališč na območju
Ljubljanskega polja, ki so ga za Geografski inštitut Antona Melika opravili usposobljeni
popisovalci, je na primer prihajalo do več desetmetrskih odstopanj v označevanju lokacij
odlagališč (Matos, 2007). Glede na terenska preverjanja podatkov popisa v letu 2011 so
popisovalci z uporabo naprav GPS lokacije v registru divjih odlagališč označili dovolj
natančno, a kljub temu ni mogoče izključiti lokacijskih napak. V analizah je zato pomembno
uporabiti dovolj velike vzorce, ki povečajo zanesljivost rezultatov.
Glede na starejše raziskave preseneča pogostost odlagališč na območjih kategorije pozidanih
zemljišč ter visoke vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč v zelo gosto poseljenih
območjih. Storilci odpadke odlagajo na »javnih« območjih, kot so parkirišča, industrijska
dvorišča ter na območjih brez primerne funkcije, kot so zapuščene stavbe ali industrijski
kompleksi. Starejše raziskave ugotavljajo, da naj bi pogostost odlaganja v gosteje poseljenih
območjih upadla, saj je zaradi velike koncentracije prebivalstva iskanje dovolj skritih lokacij
storilcem oteženo, ta območja pa imajo tudi dobro urejeno infrastrukturo odvoza odpadkov.
Razlog za visoko pojavnost odlagališč v urbanih območjih Slovenije se morda delno skriva v
izboru podatkov, saj je pričujoča raziskava proučevala tudi manjša odlagališča (nad 1 m3), ki
jih je v urbanih območjih lažje prikriti.Poleg tega pa na rezultate lahko vpliva tudi uporabljena
metodologija zbiranja podatkov, saj se odlagališča na območjih z večjo gostoto prebivalstva z
večjo verjetnostjo odkrijejo in prijavijo v register divjih odlagališč.
Rezultati analiz drugih družbenih dejavnikov pa nasprotno pokažejo na njihov presenetljivo
skromen vpliv na pojavnost odlagališč. Deloma so ti rezultati posledica agregiranja
demografskih podatkov na raven naselij oziroma občin, deloma pa omejitev uporabljenih
metod. Pearsonov in Spearmanov koeficient se namreč nista pokazala kot optimalna za
proučevanje vseh korelacij med spremenljivkami. Izbrana koeficienta analizirata vpliv
posameznega dejavnika v vseh občinah na proučevanem območju. Kot je bilo ugotovljeno v
pričujočem delu, pa se vpliv posameznega dejavnika znotraj proučevanega območja lahko
spreminja. Vplivi posameznih dejavnikov so morda v nekaterih skupinah občin pomembni,
kljub temu, da s pomočjo Pearsonovega in Spearmanovega koeficienta tega ni mogoče
zaznati. Tovrstne kompleksne povezave se odkrijejo šele pri uporabi metode rudarjenja
podatkov, ki je pokazala na nepričakovano pomemben vpliv turističnih postelj na vrednost
kazalnika pojavnosti odlagališč v občini, čeprav prejšnja analiza z omenjenima koeficienta ni
odkrila statistično pomembne povezave. Razlog je v tem, da je turistična aktivnost pri nadzoru
nelegalnega odlaganja pomembna v skupini manjših (redkeje poseljenih) občin, medtem ko se
v najgosteje poseljenih občinah prepleta več dejavnikov, med katerimi turizem ne igra
odločilne vloge. Če obravnavamo vse občine hkrati, se te povezave zakrijejo.
Glede na starejše raziskave je presenetljiva nizka vrednost kazalnika pojavnosti odlagališč na
območjih gozda. Razlog je v tem, da je delež te kategorije v Sloveniji visok, vanjo pa spadajo
tudi od naselij in cest precej oddaljena območja, ki zaradi težje dostopnosti niso zanimiva za
odlaganje. Nasprotno so na gozdnem robu odlagališča nekajkrat bolj pogosta kot znaša
povprečje za celotno območje gozda v Sloveniji. Presenetljiv je hiter upad vrednosti kazalnika
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z oddaljevanjem od gozdnega roba, saj se njegova vrednost spusti pod 1 že na razdalji 50 m
od gozdnega roba. Storilci namreč odpadke navadno odložijo na najbližjem primernem
(dovolj skritem) mestu, da bi se izognili daljši vožnji in povečani možnosti, da jih kdo opazi,
kar se je pokazalo tudi pri analizah nekaterih drugih dejavnikov (npr. robov naselja).
Pojavnost odlagališč v neposredni bližini vodnih teles (vodni bregovi) je nepričakovano
visoka. Delno je za privlačnost vodnih teles kriva uporaba (predvsem gradbenih) odpadkov za
utrjevanje bregov. Med onesnaževalci pa je še vedno prisotno tudi prepričanje, da so bregovi
rek primerni za odlaganje, saj voda »počisti« za njimi. V povezavi z vodami je presenetljiva
in zaskrbljujoča nadpovprečna vrednost kazalnika v drugi kategoriji varovanja vodnih virov,
še bolj pa število odlagališč na tem območju. Na območjih strogega režima varovanja vodnih
virov se nahaja več kot 650 odlagališč iz proučevanega vzorca (vzorec zajema 20-30 % vseh
slovenskih odlagališč). Po podatkih terenskega popisa, več kot četrtina teh odlagališč vsebuje
tudi nevarne odpadke, kar predstavlja grožnjo oskrbi s pitno vodo v Sloveniji. Predlagana
metoda določanja prioritete sanacije divjih odlagališč predvideva prednostno sanacijo teh
odlagališč. Veliko število odlagališč na območjih varovanja vodnih virov je verjetno
posledica omejitev, ki veljajo na območjih varovanja voda, saj ta zmanjšujejo privlačnost
območij za kmetijstvo, s tem pa se povečuje možnost za nastanek nelegalnih odlagališč.
V primerjavi z drugimi državami se Slovenija na področju nelegalnega odlaganja odpadkov
uvršča v skupino (evropskih) držav z razmeroma dobro urejeno infrastrukturo ravnanja z
odpadki ter visoko (deklarativno) ozaveščenostjo, vendar pa bo potrebno za uspešnejše
spopadanje s problematiko divjih odlagališč bolje urediti zakonodajo ter glede na ugotovitve
Računskega sodišča, omenjene v uvodnem poglavju, predvsem njeno izvrševanje. Z
urejanjem komunalne infrastrukture se razlogi za nelegalno odlaganje spreminjajo. Če je bilo
v preteklosti tovrstno odlaganje za velik del prebivalstva praktično edina možnost, se danes v
Sloveniji in drugih primerljivih državah odpadke največkrat odlaga na črno zaradi izogibanja
stroškom legalnega odlaganja določenih tipov odpadkov. S tem se spreminja tip storilcev
(prevladujejo manjša podjetja) in tip odloženih odpadkov. Tako se v zadnjih letih v Sloveniji
zmanjšuje delež odloženih gospodinjskih odpadkov ter povečuje delež gradbenih odpadkov,
ki jih na legalnih odlagališčih podjetja ne morejo odložiti brezplačno. Gradbeni odpadki tako
po podatkih registra divjih odlagališč v nekaterih slovenskih občinah dosegajo že 90 % vseh
nelegalno odloženih odpadkov. Nekatere evropske države (npr. Norveška) z namenom
preprečevanja nelegalnega odlaganja omogočajo brezplačno odlaganje gradbenih odpadkov
oziroma stroške njihovega odlaganja vključujejo v mesečni račun za komunalne storitve.
Razmere na tem področju poskuša urediti tudi evropska zakonodaja, ki do leta 2020 od držav
članic EU zahteva 70 % reciklažo oziroma predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov.
Politika Evropske Unije ter tudi drugih razvitih držav se tudi na drugih področjih ravnanja z
odpadki usmerja v zmanjševanje porabe virov, povečevanje stopnje predelave in ponovne
uporabe. Dejavniki, ki bodo poleg zakonodaje v prihodnje zmanjševali pritisk na nelegalna
odlagališča, so tudi pomanjkanje naravnih virov, s tem povezano naraščanje cen surovin ter
povečevanje ozaveščenosti prebivalstva. Po drugi strani se bodo zaradi davčne politike ter
izgradnje in vzdrževanja potrebne predelovalne infrastrukture stroški legalnega odlaganja
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odpadkov verjetno še povečevali, kar bo povečevalo tudi privlačnost odlaganja na črno.
Nerešen ostaja problem tretjega sveta, kjer problematika nelegalnega odlaganja zahteva veliko
pozornosti, saj je potrebno še zagotoviti ustrezno infrastrukturo za legalno odlaganje ter
preprečiti nelegalni uvoz (nevarnih) odpadkov. Nelegalnega odlaganja odpadkov torej v
bližnji prihodnosti nobena država ne bo odpravila, zato je pomembno nadaljevati z
raziskavami, nadzorom in odpravljanjem okoljskih posledic. V Sloveniji bi morali tovrstne
dejavnosti izvajati predvsem na posameznih najbolj problematičnih področjih, kot so
nelegalno odlaganje gradbenih odpadkov, nevarnih odpadkov in odlaganje na vodovarstvenih
območjih. Nove metode in tehnologije so pri tem zelo pomembne. Uporaba v pričujočem delu
opisanih metod omogoča premišljeno in strokovno utemeljeno usmerjanje razpoložljivih virov
ter s tem odpira možnost za učinkovitejši in cenejši terenski nadzor, kot podlago za ustrezno
izvrševanje okoljske zakonodaje.
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6. POVZETEK
Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov
Spopadanje s problematiko nelegalnega odlaganja odpadkov je lahko učinkovitejše, če
poznamo dejavnike, ki vplivajo na prostorsko razporeditev divjih odlagališč. Za raziskave teh
dejavnikov potrebujemo kvaliteten vzorec divjih odlagališč. Razvita je bila metodologija za
izdelavo nacionalnega registra divjih odlagališč, ki je bil zunaj okvirov te raziskave izdelan v
letu 2010. Danes je v registru zbranih preko 12000 divjih odlagališč, kar pomeni tretjino do
polovico vseh divjih odlagališč v Sloveniji. Ta baza podatkov je večja od vzorcev,
uporabljenih v prejšnjih raziskavah, in nam omogoča, da v Sloveniji ovrednotimo vplive
dejavnikov, odkritih v dosedanjih raziskavah in poskušamo poiskati in ovrednotiti nove.
Vplivi posameznih dejavnikov so bili ovrednoteni s pomočjo kazalnika pojavnosti divjih
odlagališč, ki upošteva tudi prostorsko razprostranjenost posamezne kategorije proučevanega
atributa in tako na podlagi podatkov o odkritih odlagališčih pove, kako obremenjeno z divjimi
odlagališči je določeno območje. Proučil sem 118 dejavnikov.
Razporeditev poselitve je po podatkih starejših raziskav eden od pomembnejših dejavnikov za
nastanek divjih odlagališč, zato sem poleg gostote prebivalstva v okolici odlagališča poskusil
poiskati tudi druge dejavnike, povezane z razporeditvijo prebivalstva, med drugim vpliv
oddaljenosti odlagališč od roba naselij. Pri opredelitvi robov naselij sem si pomagal z
metodologijo, ki so jo razvili Krevs in sodelavci (2004). Pokaže se, da je bližina strnjenih
naselij sicer nadpovprečno privlačna za nastanek divjih odlagališč, vendar gostota
prebivalstva v okolici odlagališča bolje opiše vpliv razporeditve prebivalstva na privlačnost
območij za nelegalno odlaganje. Pojavnost divjih odlagališč z gostoto prebivalstva narašča in
upade šele pri vrednostih nad 4000 preb/km2. Nekateri drugi dejavniki, ki pomembno vplivajo
na razporeditev odlagališč, so še bližina cest, bližina gozdnega roba, bližina vodnih teles,
bližina degradiranih območij, prisotnost kmetijskih površin ter območij brez primerne
funkcije, relief in gospodarska aktivnost.
Avtorji dosedanjih raziskav prostorske razporeditve divjih odlagališč ne iščejo razlik v vplivih
raziskovanih dejavnikov znotraj območja, ki ga proučujejo. Problematika je kompleksnejša,
saj posamezni dejavniki sovplivajo ter se v različnih pokrajinah različno odražajo. V drugem
delu raziskave sem se zato posvetil iskanju razlik v izražanju proučevanih dejavnikov znotraj
proučevanega območja. Dejavnik bližine cest sem uporabil za proučevanje razlik v izražanju
dejavnikov med pokrajinskoekološkimi tipi (PET) (Špes in sod., 2002). Pokazalo se je, da se
vpliv bližine cest na pojavnost divjih odlagališč med posameznimi PET močno razlikuje. Za
iskanje kompleksnih povezav med dejavniki sem nato uporabil tudi rudarjenje podatkov.
Izbral sem metodi J48 in M5P, ki ustvarjata modele z jasnimi pravili, ki jih je mogoče
enostavno interpretirati. Pokazalo se je, da je z uporabljenimi dejavniki mogoče izračunati
model, ki pravilno napove lokacije 71 % odlagališč. Če na podlagi modela izdelamo karto
območij, privlačnih za nelegalno odlaganje, ta območja pokrijejo 2 % površine Slovenije.
Najuspešnejša primerljiva obstoječa raziskava (Chu, Lin, Shiu, 2013) z uporabo drugih metod
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na 12 % proučevanega območja odkrije 56 % odlagališč. Učinkovitost odkrivanja divjih
odlagališč je torej v pričujoči raziskavi največja do sedaj. Uporaba takega modela bi lahko
močno izboljšala učinkovitost terenskega dela. Če izračunamo modele za posamezne
pokrajinskoekološke tipe, v večini PET pri uspešnosti odkrivanja odlagališč dosežemo še
boljše rezultate. Pri izračunih za posamezne PET se je pokazalo, da je v reliefno razgibanih
območjih za nelegalno odlaganje najbolj pomembna dostopnost lokacije, pomembna
dejavnika v modelih za tovrstne pokrajinske tipe sta zato bližina cest in naselij. V ravninskih,
gosteje poseljenih območjih, pa sta najpomembnejši skritost in intenzivnost rabe tal. Glede na
te in druge ugotovitve pričujoče raziskave je z opisanimi metodami mogoče izdelati
pokrajinsko prilagojene karte območij, privlačnih za nelegalno odlaganje, in s tem močno
izboljšati učinkovitost nadzora nad problematiko divjih odlagališč.

Ključne besede: divja odlagališča, nacionalni register divjih odlagališč, prostorska
razporeditev, kazalnik pojavnosti odlagališč, rudarjenje podatkov.
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7. SUMMARY
Factors of Spatial Distribution of Illegal Dump Sites
Tackling the problem of illegal dumping could be more efficient with better knowledge of the
factors affecting the spatial distribution of illegal dump sites. To study these factors we need a
quality sample of illegal dump sites. A methodology for creating a national register of illegal
dump sites has been created. It has been used outside this research to make the national
register in 2010. It contains data on more than 12000 illegal dump sites. It is believed that this
number represents one third to one half of all illegal dumps in Slovenia. The number is
substantially higher than in all known previous researches. With the use of the data, several
already known and some new factors of spatial distribution of illegal dump sites were
evaluated. The effect of studied factors was assessed by computing the index of occurrence of
illegal dumping. The index takes into account the spatial distribution of each category, thus
ensuring, that the attraction of a category does not appear higher or smaller simply due to the
prevalence of the category in studied area. This method was used to assess total of 118
factors.
According to previous research, distribution of population is one of the most important factors
that affect the distribution of illegal dump sites. Besides density of population I tried to assess
other, not yet studied factors, connected with population distribution. One of them was
distance to the border of settled area, which has been already mentioned in previous
researches, but never properly assessed. According to my analyses, vicinity of border of
densely settled area is somehow attractive for illegal dumping, but density of population still
better describes the attraction of areas for illegal dumping. Pollution with illegally dumped
waste grows with density of population and becomes lower only at extremely high values of
population density. Besides population distribution, this research showed some other factors
that significantly affect distribution of illegal dump sites, i.e. distance from roads, forest edge,
distance from bodies of water, degraded areas, land use, land relief and economical activity in
surrounding area.
Existing researches mostly generalize their findings about the effect of studied factors to
entire area that they took into account. Such generalizations are not always justified, since the
complex interactions between factors themselves also effect the expression of studied factors.
Therefore, in the second part of my work I searched for the interactions between studied
factors themselves. Distance from roads was used to search for differences in expression of
studied factors between different types of surface. I used the existing land typology by Špes et
al. (2002) which showed substantial differences in effect of road distance on dump site
distribution between different land types. Data mining methods were used for further research
of complex interactions between studied factors. J48 and M5P methods were chosen to create
interpretable models. A map, based on calculated models, shows that 71 % of illegal dump
sites in studied sample lie in areas, most attractive for illegal dumping. These areas cover 2 %
of Slovenia. Such efficiency has never been reached in previous researches.

99

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________

The accuracy of models was further improved by calculating them for each land type
separately. By doing so, I discovered that differences in expression of studied factors between
land types are indeed important and can even be stated as generalized rules, such as that the
most important factors of spatial distribution of illegal dump sites in hilly terrains are
connected with accessibility of location, i.e. vicinity of roads and settlements, while in the flat
areas land use and visibility of locations prevail in importance. Such findings open the path
towards more effective, regionally adapted approach in surveillance of illegal dumping.

Keywords: Illegal dumping, national registry of illegal dump sites, spatial distribution,
occurrence of illegal dumping, data mining.
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9. PRILOGE
PRILOGA 1: POPISNI LIST
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PRILOGA 2: INTERPRETACIJSKI KLJUČ
1. Odlagališče je na posnetku praviloma svetlejše barve od okolice. Odlagališča označuje veliko
različnih barv, ki se hitro menjajo na majhnem območju. Za odlagališča velja, da so njihovi robovi
večinoma nepravilnih oblik. Na posnetku so videti v tem primeru »neurejeno«, »grobo«.

Odlagališče. Hitro menjavanje barv, svetle barve,
»neurejeno«, nepravilni robovi.

2. Če so predmeti razporejeni v prostoru v obliki lepega vzorca, ne gre za divje odlagališče.

Bale, urejeno odložene. Ni odlagališče!

3. Odlagališča se največkrat pojavljajo ob makadamskih poteh oziroma v razdalji do nekaj 10 m od
poti. Druga zelo privlačna lokacija za odlagališča so površine, ki se zaraščajo! Na takšnih lokacijah je
vsak kup materiala zelo verjetno divje odlagališče. Površine v zaraščanju je potrebno zelo natančno
pregledati!

(Z rdečo so označene površine, ki se zaraščajo – značilna so posamezna drevesa in grmovje)
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4. Območja svetlejših barv v gozdu in na zaraščajočih površinah (razen poti, ki so tudi svetlih barv) v
večini primerov kažejo na lokacije odlagališč.

Divje odlagališče ob poti. Svetli toni!

Površine v zaraščanju! Grmovje in
posamezna drevesa.

5. Kolovoz ali makadamska pot, ki jo napol zakriva gozd, je lahko na bližnjem posnetku videti kot več
divjih odlagališč (leva slika). V takem primeru za boljšo odločitev pomaga, če posnetek malo
oddaljimo (desna slika).

6. Pri dovozu gradbenega in organskega materiala pogosto nastanejo značilne okrogle oziroma
ovalne oblike, ki so posledica nadaljevanega odlaganja s tovornjakom. Če material leži v neurejenem
ali zaraščajočem okolju, ga označi, saj gre verjetno za odlagališče (leva slika). Če je material odložen
urejeno in je okolica tudi urejena, se verjetno še uporablja (desna slika).
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Če je v naselju ob nezaraščenem kupu materiala napol dokončana hiša, potem najverjetneje ne gre za
divje odlagališče, pač pa za gradbišče. Sploh, če je material urejeno odložen.
Na njivah in travnikih vsak kup materiala ni divje odlagališče. Kupi materiala temnih barv na njivah in
travnikih največkrat niso divja odlagališča. Potrebno je poiskati še kakšen znak, da gre za divje
odlagališče – npr. raznobarven material, material svetlih tonov, zaraščenost okolice (leva slika zgoraj).

7. V naseljih se divja odlagališča največkrat nahajajo ob robovih parkirišč, ob ograjah tovarn ter na
neurejenih dvoriščih in drugih neurejenih površinah, še posebno če so te površine zaraščene ali v
zaraščanju. Take površine je potrebno zelo natančno pregledati.

Divje odlagališče v naselju.
Leži na neurejenem
dvorišču, ki se zarašča.

Neurejene površine prepoznamo na posnetku tako, da se na njih barve hitro menjajo brez opaznega
vzorca (leva slika). Urejene površine so bolj »dolgočasne« (desna slika).
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8. Označiti je potrebno tudi vse mostove in nadvoze pod katere vodi prevozna pot. Odlagališč pod
mostovi se sicer na Geopediji ne bo videlo, vendar so pod mostovi in nadvozi odlagališča pogosta,
zato jih je najbolje za vsak primer označiti.

Nadvoz, pod katerim se zelo
verjetno skriva divje odlagališče

9. V kopih so divja odlagališča zelo pogosta , zato dobro preglej vse kope, ki jih odkriješ Tudi če v njih
na prvi pogled ni videti nobenega odlagališča.

10. Ob upoštevanju vsega naštetega se drži pravila, da je bolje iti na teren pregledati kakšno točko
več, kot pa odlagališče spregledati. Če si v dvomih in se res ne moreš odločiti ali gre za odlagališče ali
ne, potem lokacijo označi.
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PRILOGA 3: OCENJEVANJE NEVARNOSTI ODLAGALIŠČ ZA DOLOČANJE
PRIORITETE SANACIJE
1. Velikost odlagališča in tip odpadkov:
0-1m3 0.5
1-2m3 1
3-9m3 3
10-24m3 5
25- 49m3 7
50- 99 m3 10
100- 249 20
250 – 499 m3 30
500-1000m3 50
Več kot 1000m3 100
Po teh razredih ocenimo vsak tip odpadkov. Pri tem seštejemo volumen kosovnih, komunalnih,
gum in ocenimo po zgornji razpredelnici; seštejemo m3 gradbenih in organskih odpadkov, ocenimo
po zgornji razpredelnici in oceno delimo s 5; posebej nevarne, katerih oceno po zgornji razpredelnici
množimo s 5; posebej motorna vozila, katerih oceno množimo z 2 . Vse štiri ocene seštejemo v
končno oceno velikosti odlagališča in tipa odpadkov.
Metoda nekoliko večjo težo daje sanaciji manjših odlagališč, saj vsako odlagališče privablja novo
odlaganje. Metoda favorizira mešana odlagališča, ki so bolj nevarna, saj kažejo na nadaljevano
odlaganje. Metoda upošteva manjše okoljske vplive gradbenih in naravnih odpadkov ter večje vplive
nevarnih odpadkov. Z oceno razreda velikost in ne natančne prostornine zagotovimo bolj kvalitetne
rezultate in lažje izobraževanje popisovalcev.

2. Lega na vodovarstvenem območju:
- vodovarstveno območje 0, I, IA, IB množi točke, izračunane v 1. delu s 5
- vodovarstveno območje II, IIA, IIB množi z 1.8
- vodovarstveno območje III in več množi z 1.2
Če so prisotni sodi z nevarno ali nedoločljivo vsebino, se faktorji kvadrirajo (25, 3.24, 1.44).

3. Druge lastnosti lokacije odlagališča
a) Prepustnost
- vodonosnik s kraško-razpoklinsko poroznostjo 15 točk
- vodonosnik z medzrnsko poroznostjo 14 točk
- vodonosnik z razpoklinsko poroznostjo 8
- plasti z medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo majhne izdatnosti 4 točk
- plasti z zelo nizko učinkovito poroznostjo 1 točk
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b) Površinske vode - oddaljenost od rečne struge:
- vode 2. reda – 5 m oddaljenost od struge 4
- vode 1. reda – 15 m oddaljenost od struge 3
c) Površinske vode – poplavnost
- pogoste poplave 9
d) Varovana območja
- ožja zavarovana območja 8
- širša zavarovana območja 4
- druga varovana območja 3

Seštejemo vse točke v poglavju Druge lastnosti lokacije odlagališča:
0-3 točke množimo vse dosedanje točke z 1x
4-7 točk 1.2x
8-13 točk 1.4x
14-19 točk 1.6x
20-24 točk 1.7x
25-29 točk 1.8x
30-34 točk 1.9x
35-38 točk 2.0x
Razredi so asimetrični, postavljeni tako, da ožja zavarovana območja padejo v višji razred, enako
vodonosniki z medzrnsko in kraško razpoklinsko poroznostjo.
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PRILOGA 4: SKRIPTA V PROGRAMU PYTHON ZA IZRAČUNAVANJE
KAZALNIKA POJAVNOSTI DIVJIH ODLAGALIŠČ V OKOLICI
PROUČEVANEGA DEJAVNIKA
# --------------------------------------------------------------------------# Import system modules
import sys, string, os, arcgisscripting, shutil
# Create the Geoprocessor object
global gp
gp = arcgisscripting.create()
# Set the necessary product code
gp.SetProduct("ArcInfo")
# Load required toolboxes...
gp.AddToolbox("C:/Program Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Analysis Tools.tbx")
# izracuna vsoto podanega polja
def Sum(inputData, FieldName):
# import arcgisscripting
# gp = arcgisscripting.create()
# Set the workspace to in-memory.
gp.Workspace = "in_memory"
# Execute the Summary Statistics tool using the SUM option
gp.Statistics_analysis(inputData, "sum_tmp", FieldName + " SUM")
# Get a list of fields from the new in-memory table.
flds = gp.ListFields("sum_tmp")
# Retrieve the field with the total sum value.
fld = flds.Next()
i=1
while fld:
#print 444444444444, fld.Name
if fld.Name.__contains__("SUM_"):
break
fld = flds.Next()
i+=1
# Open a Search Cursor using field name.
#print 444444422222, fld, i
rows = gp.SearchCursor("sum_tmp", "", "", fld.Name)
#Get the first row and total sum value.
row = rows.Next()
return row.GetValue(fld.Name)
def trydel(path, m=0):
try:
if m:
gp.delete(path)
else:
gp.delete_management(path)
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except arcgisscripting.ExecuteError:
#print "none", path.split("\\")[-1:]
pass
# Local variables...
# konstante
Proucevano_obmocje = "C:\\Users\\Janez\\Desktop\\Disertacija\\Podatki za
disertacijo\\01_Drzavna_meja\\Meja_Slovenije.shp"
Proucevani_atribut = "C:\\Users\\Janez\\Desktop\\Disertacija\\Podatki za disertacijo\\Kataster stavb
2010\\CentroidiRandom.shp"
Odlagalisca = "C:\\Users\\Janez\\Desktop\\Disertacija\\Podatki za
disertacijo\\Odlagališča\\Odlagalisca.shp"
rezultat = "C:\\Users\\Janez\\Desktop\\Disertacija\\Podatki za disertacijo\\Vode\\Rezultat.shp"
Buffer = "C:\\Users\\Janez\\Desktop\\Disertacija\\Podatki za disertacijo\\Vode\\Buffer.shp"
Brez_Bufferja = "C:\\Users\\Janez\\Desktop\\Disertacija\\Podatki za
disertacijo\\Vode\\Brez_Bufferja.shp"
Brez_Bufferja1 = "C:\\Users\\Janez\\Desktop\\Disertacija\\Podatki za
disertacijo\\Vode\\Brez_Bufferja1.shp"
#print 123212, gp.OverwriteOutput
gp.OverwriteOutput = 1
# Process: Buffer...
gp.Buffer_analysis(Proucevani_atribut, Buffer, "10 Unknown", "FULL", "ROUND", "NONE", "")
# Process: Erase...
try:
gp.Erase_analysis(Proucevano_obmocje, Buffer, Brez_Bufferja)
except:
print "Erase\n\n"
trydel(Brez_Bufferja)
# Process: Intersect...
gp.Intersect_analysis("'"+Odlagalisca+"' #;'"+Brez_Bufferja+"' #", rezultat, "ALL", "", "INPUT")
# poračunaj površine elementov
# gp.MakeFeatureLayer(Brez_Bufferja, Brez_Bufferja1)
gp.Copy_Management(Brez_Bufferja, Brez_Bufferja1)
gp.CalculateAreas_stats(Brez_Bufferja, Brez_Bufferja1)
# preštej
vsa = gp.SearchCursor(rezultat)
j=0
eno=vsa.Next()
while eno:
j+=1
eno=vsa.Next()
del vsa, eno
print "Buffer 10"
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print "Površina: ", Sum(Brez_Bufferja1, "F_AREA")
print "Število odlagališč", j
print "################################################"
trydel(rezultat, 1)
trydel(Buffer, 1)
trydel(Brez_Bufferja, 1)
trydel(Brez_Bufferja1, 1)
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PRILOGA 5: REZULTATI RUDARJENJA PODATKOV (IZBRANI MODELI)
Legenda
IDENT

Identifikacijska številka odlagališča

Y

Gauss Kruegerjeva koordinata

X

Gauss Kruegerjeva koordinata

Obcina

Obcina, v kateri leži odlagališče. Podatki iz leta 2011, brez občine Mirna.

ID_Naselja

Identifikacijska številka naselja, v katerem leži odlagališče

DOSTOP

Po podatkih terenskega popisa.

Osebni_avto

Oddaljenost najbližje ceste, po kateri lahko pelje osebni avtomobil (ocena popisovalca v metrih)

POVR__INA

Površina odlagališč v m2

PROSTORNIN

Prostornina odlagališča po prostorninskih razredih

KOMUNALNI

Delež KOMUNALNIH ODPADKOV: papir, karton, steklo, drobne kovine, plastika, stiropor in podobno. %

KOSOVNI_OD

KOSOVNI ODPADKI: pohištvo, sedežne garniture, žimnice, televizije, štedilniki, bela tehnika, kolesa in podobno. %

PNEVMATIKE

%

MOTORNA_VO

NEVARNI_OD

MOTORNA VOZILA. %
NEVARNI ODPADKI: salonitne plošče (salonitke), asfalt, odpadna olja, maziva, barve, laki, razpršilci, akumulatorji,
pesticidi in njihove embalaže, izolacija, kondenzatorji, baterije, medicinske igle, fluorescentne luči, strelivo, nevarna
čistilna sredstva, sodi z nedoločljivo vsebino in podobno. %

GRADBENI_O

GRADBENI ODPADKI: beton, opeka, vreče cementa, omet, vreče apna, keramične ploščice, gradbene kovine. %

ORGANSKI_O
Glav_tip_odp

NARAVNI ODPADKI: zemlja, pesek, prod, jalovina, skale, veje, hlodovina, kompost, gnoj, mrhovina, odpadne rastline. %
Tip odpadkov z največjim deležem. Če tip odpadka z največjim deležem predstavlja manj kot 2/3 vseh odpadkov na
odlagališču, je odlagališče označeno kot mešano.

OCENA_POME

Ocena nevarnosti odlagališča. Opis točkovanja v Prilogi 3

PET

Pokrajinskoekološki tipi (Špes, 2002)

PERKO2007

Tipizacija Slovenije po Perku, 2007

Visina

NMV po Digitalnem modelu višin ločljivosti 12 m (DMV12)

NAKLON
Ukrivljenost

Naklon na mestu odlagališča glede na DMV12
Konveksnost ali konkavnost na mestu odlagališča. Konveksnost - pozitivne vrednosti; Konkavnost - negativne vrednosti;
0 - ravnina. Višja vrednost pomeni bolj razgiban relief. Račun glede na 9 sosednjih celic (ukaz Curvature).

LEGA

1 Ravnina 2 Pobočje 3 Kotanja

Sosed_odl

Oddaljenost od najbližjega nelegalnega odlagališča

Odl_500m

Število divjih odlagališč v krogu 500m

Odl_1000m

Število divjih odlagališč v krogu 1000m

Odpad_500m

Kubičnih metrov odpadkov v krogu 500m

Odpad_1000m

Kubičnih metrov odpadkov v krogu 1000m

ODD_ZELEZ
ODD_DEG_OBM

Oddaljenost od najbližje železniške proge
Oddaljenost od degradiranega območja po raziskavi Oddelka za Geografijo (Špes idr., 2012) (odlagališča znotraj
degradiranih območij imajo vrednost 0)

ODD_DTK25

Oddaljenost od najbližjega vnosa v sloju cest Državne topografske karte v merilu 1 : 25.000 (DTK25)

Kat_najb_poti

Kategorija najbližjega vnosa v DTK25.

ODD_AVTOCE1

Oddaljenost od najbližje avtoceste - kategorija 10 v DTK25

ODD_CESTA2

Oddaljenost od najbližje ceste - kategorija 20 v DTK25

ODD_POT3

Oddaljenost od najbližje poti - kategorija 30 v DTK25

ODD_KOLOV4

Oddaljenost od najbližjega kolovoza - kategorija 40 v DTK25

ODD_PESPOT5

Oddaljenost od najbližje pešpoti oz. konjske steze - kategorija 50 v DTK25
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ODD_VODE_VSE

Oddaljenost od kateregakoli vodnega toka v sloju Hidrografija (Atlas okolja, 2011)

Odd_ID7000

Oddaljenost od vodnih teles - na karti rabe tal označena z ID 7000 (MKGP portal, 2011).

ODD_GOZD_ROB Oddaljenost od gozdnega roba
Odd_Najb_Hise

Oddaljenost od najbližje poseljene hiše

Odd_meje_OB

Oddaljenost odlagališča od najbližje meje občine

Preb_500m

Prebivalcev v krogu 500 m od odlagališča

Preb_1000m

Prebivalcev v krogu 1000 m od odlagališča

Preb_1500m

Prebivalcev v krogu 1500 m od odlagališča

Preb_2000m

Prebivalcev v krogu 2000 m od odlagališča

Preb1km_mreza

Prebivalcev v krogu 1000m od odlagališča po podatkih mreže 100x100m

Delez_do_14

Delež prebivalcev do 14 let v razdalji 1000 m od odlagališča

Delez_15_64

Delež prebivalcev od 15 do 64 let v razdalji 1000 m od odlagališča

Delez_nad_65

Delež prebivalcev nad 65 let v razdalji 1000 m od odlagališča

Raba_tal

Šifrant rabe tal: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-009-00292-OB~P001-0000.PDF

Raba_20m

Najpogostejša raba tal v krogu 20m od odlagališča (100 naključnih točk)

Deponija

Oddaljenost od najbližje legalne deponije

Odd_kopi

Oddaljenost od najbližjega kopa s koncesijo

Odd_Romi

Oddaljenost od romskega naselja

Zav_obmocje

Kategorija zavarovanega območja, znotraj katerega leži odlagališče. Prazno = lega zunaj zavarovanega območja

Natura2000

Lega v območju Nature 2000. 1=znotraj območja, 0=zunaj območja

Vodovarstveno

Lega v Varovanem območju vodnih virov. 1,2,3,4 = režimi varovanja (1=najstrožji režim), 5 = vrelčno območje, 0 = izven

Poplave

Opozorilna karta poplav. 1=Pogoste poplave, 2=Redke poplave, 3=Zelo redke poplave. 0=zunaj območja poplav

Podtalnica

Območja podtalnice. 1=lega na območju, 0=lega izven območja

Odd_cent_nas
Odd_goste_pos

Oddaljenost odlagališča od centroida naselja
Oddaljenost od najbližje celice 100x100m s trikrat višjo gostoto prebivalcev na kvadratni kilometer od povprečja
Slovenije

Odd_meje_nas

Oddaljenost od administrativne meje naselja po SURS

Krevs_me_nas

Oddaljenost od meje naselja po Krevsu. Meja naselja je rob 100 m pasov ob hišah.
Oddaljenost od meje strnjenega naselja po Krevsu. Meja strnjenega naselja je rob 100 m pasov ob hišah, v katerih
stavbe pokrivajo najmanj 5% površine.

Krevs_strn_nas

1. Napovedovanje prevladujočega tipa odpadkov na odlagališčih
Attributes: All except *_NAS, KOMUNALNI, KOSOVNIod, PNEVMATIKE, MOTORNAvo, NEVARNIod,
GRADBENIod, ORGANSKIo
Target: GlavTipOdp
=== Run information ===
R52weka.filters.unsupervised.attribute.RemoveScheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M
R19500
weka.filters.unsupervised.attribute.RemoveRelation: odlagalisca-obcine-naseljaR19-47weka.filters.unsupervised.attribute.Removeweka.filters.unsupervised.attribute.RemoveR1-4,15,25R22-28
weka.filters.unsupervised.attribute.RemoveInstances: 8754
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Attributes: 72
AreaOB
PrebObcine
GostPrebOB
PovpStarOB
IndStarOB
KorKritOB
DohPrebOB
BrezpOB
GradDovOB
ZbraniOdpOB
PodjPrebOB
PovpPlaceOB
TurPostOB
TuristovOB
OdlagaliscOB
PrebNaOdl
IndeksOB
MaxPrebOB
DOSTOP
OsebniAvto
POVRSINA
GlavTipOdp
OcenaPome
PET
PERKO2007
Visina
NAKLON
Ukrivljenost
LEGA
SosedOdl
Odl500m
Odl1000m
Odpad500m
Odpad1000m
OddZELEZ
OddDegObm
OddDTK25
KatNajbPoti
OddAVTOCE1
OddCESTA2
OddPOT3
OddKOLOV4
OddPESPOT5
OddVodeVse
OddREKE2
OddID7000
OddGozdRob
OddNajbHise
OddMejeOB

Preb500m
Preb1000m
Preb1500m
Preb2000m
Preb1kmMreza
DelezDo14
Delez15do64
DelezNad65
RabaTal
Raba20m
Deponija
OddKopi
OddRomi
ZavObmocje
Natura2000
Vodovarstveno
Poplave
Podtalnica
OddCentNas
OddGostePos
OddMejeNas
KrevsMeNAS
KrevsStrnNAS
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------OcenaPome <= 6
| DohPrebOB <= 996: MESANI
(4172.0/2522.0)
| DohPrebOB > 996
| | NAKLON <= 7: GRADBENI_O
(1206.0/640.0)
| | NAKLON > 7: MESANI (670.0/479.0)
OcenaPome > 6
| POVRSINA <= 24: NEVARNI_OD
(651.0/325.0)
| POVRSINA > 24: MESANI (2055.0/796.0)
Number of Leaves :

5

Size of the tree :

9

Time taken to build model: 0.71 seconds
=== Stratified cross-validation ===
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=== Summary ===
Correctly Classified Instances
3983
45.4992 %
Incorrectly Classified Instances 4771
54.5008 %
Kappa statistic
0.1514
Mean absolute error
0.1743
Root mean squared error
0.2954
Relative absolute error
93.4067 %
Root relative squared error
96.7293 %
Total Number of Instances
8754
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate FP Rate Precision Recall FMeasure ROC Area Class
0.316 0.091 0.465 0.316
0.376 0.666 GRADBENI_O
0.843 0.729 0.451 0.843
0.587 0.621 MESANI
0.032 0.009 0.375 0.032
0.06
0.632 KOSOVNI_OD
0
0
0
0
0
0.639 KOMUNALNI
0.417 0.042 0.494 0.417
0.452 0.726 NEVARNI_OD
0
0
0
0
0
0.571 ORGANSKI_O

0
0
0
0
0.486 MOTORNA_VO
0
0
0
0
0.564 PNEVMATIKE
Weighted Avg. 0.455 0.326
0.455 0.368 0.64

0
0
0.38

=== Confusion Matrix ===
a b c d e f g h <-- classified as
553 1161 17 0 21 0 0 0 | a =
GRADBENI_O
306 3062 35 0 229 0 0 0 | b =
MESANI
144 1057 42 0 51 0 0 0 | c =
KOSOVNI_OD
62 772 10 0 24 0 0 0 | d =
KOMUNALNI
49 402 5 0 326 0 0 0 | e =
NEVARNI_OD
69 300 2 0 7 0 0 0 | f =
ORGANSKI_O
3 25 1 0 2 0 0 0 | g =
MOTORNA_VO
2 15 0 0 0 0 0 0 | h =
PNEVMATIKE
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2. Napovedovanje lastnosti območij, privlačnih za nelegalno odlaganje
2.1 Slovenija
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 950
Relation: Tabela_zadnja_18754-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R8
Instances: 18754
Attributes: 20
PET
Perko2007
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_Hise
Gost preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_strn_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Visina <= 697
| Odd_DTK25 <= 33
| | Odd_Gozd_Rob <= 31: 1 (3449.44/683.44)
| | Odd_Gozd_Rob > 31
| | | Zeleznica <= 4624: 1 (2850.56/1024.56)
| | | Zeleznica > 4624: 2 (1519.0/713.0)
| Odd_DTK25 > 33
| | Odd_Gozd_Rob <= 44
| | | Gost preb <= 81: 2 (1803.15/825.0)
| | | Gost preb > 81: 1 (1286.0/387.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 44: 2 (4941.85/1357.0)
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Visina > 697: 2 (2904.0/368.0)
Number of Leaves :

7

Size of the tree :

13

Time taken to build model: 1.12 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
13290
Incorrectly Classified Instances 5464
Kappa statistic
0.4113
Mean absolute error
0.3875
Root mean squared error
0.4414
Relative absolute error
77.8336 %
Root relative squared error
88.4812 %
Total Number of Instances
18754

70.8649 %
29.1351 %

=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.642
0.767
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.233 0.707 0.642 0.673 0.764 1
0.358 0.71 0.767 0.737 0.764 2
0.709 0.3
0.709 0.709 0.707 0.764

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
5618 3136 | a = 1
2328 7672 | b = 2
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2.2 Pokrajinskoekološki tipi
1. PET1
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 20
Relation: PET1-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 302
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Visina <= 953
| Odd_DTK25 <= 33: 1 (79.0/10.0)
| Odd_DTK25 > 33
| | Odd_Cest <= 262: 1 (23.0/6.0)
| | Odd_Cest > 262: 2 (57.0/12.0)
Visina > 953: 2 (143.0/4.0)
Number of Leaves :

4

Size of the tree :

7

Time taken to build model: 0.01 seconds
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=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
253
83.7748 %
Incorrectly Classified Instances
49
16.2252 %
Kappa statistic
0.6399
Mean absolute error
0.2171
Root mean squared error
0.3539
Relative absolute error
48.4913 %
Root relative squared error
74.8185 %
Total Number of Instances
302
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.775
0.87
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.13
0.752 0.775 0.763 0.883 1
0.225 0.883 0.87 0.877 0.883 2
0.838 0.193 0.839 0.838 0.838 0.883

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
79 23 | a = 1
26 174 | b = 2

2. PET 2
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 50
Relation: PET2-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R6
Instances: 683
Attributes: 18
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
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Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Gozd_Rob <= 30: 1 (273.0/105.0)
Odd_Gozd_Rob > 30
| Raba_tal = 1100: 2 (32.0/1.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (5.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (9.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (125.0/15.0)
| Raba_tal = 1321: 1 (2.0)
| Raba_tal = 1410: 1 (6.0/1.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (33.0/7.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (9.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
| Raba_tal = 2000: 2 (70.0/24.0)
| Raba_tal = 3000: 2 (86.0/29.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (1.0)
| Raba_tal = 6000: 2 (1.0)
| Raba_tal = 7000: 2 (31.0/4.0)
Number of Leaves :

24

Size of the tree :

26

Time taken to build model: 0.01 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
499
Incorrectly Classified Instances
184
Kappa statistic
0.4391
Mean absolute error
0.3566

73.06 %
26.94 %
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Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances

0.4288
73.4624 %
87.0463 %
683

=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.64
0.795
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.205 0.688 0.64 0.663 0.778 1
0.36
0.757 0.795 0.776 0.778 2
0.731 0.296 0.729 0.731 0.729 0.778

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
181 102 | a = 1
82 318 | b = 2

3. PET 3
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 100
Relation: PET3-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2
Instances: 1280
Attributes: 21
PET
Perko2007
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
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=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_DTK25 <= 49
| Krevs_str_nas <= 1788: 1 (598.0/147.0)
| Krevs_str_nas > 1788: 2 (105.0/28.0)
Odd_DTK25 > 49
| Gost_preb <= 3: 2 (308.0/7.0)
| Gost_preb > 3
| | Odd_nas_hise <= 326: 1 (125.0/59.0)
| | Odd_nas_hise > 326: 2 (144.0/28.0)
Number of Leaves :

5

Size of the tree :

9

Time taken to build model: 0.04 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
996
77.8125 %
Incorrectly Classified Instances
284
22.1875 %
Kappa statistic
0.5539
Mean absolute error
0.3308
Root mean squared error
0.4104
Relative absolute error
66.743 %
Root relative squared error
82.4474 %
Total Number of Instances
1280
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.776
0.78
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.22
0.745 0.776 0.76
0.79 1
0.224 0.808 0.78 0.794 0.79 2
0.778 0.222 0.779 0.778 0.778 0.79

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
450 130 | a = 1
154 546 | b = 2

4. PET 4
=== Run information ===
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Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 200
Relation: PET4-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 3666
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Gozd_Rob <= 31
| Krevs_str_nas <= 409: 1 (788.0/184.0)
| Krevs_str_nas > 409
| | Odd_DTK25 <= 47: 1 (455.0/181.0)
| | Odd_DTK25 > 47: 2 (202.0/64.0)
Odd_Gozd_Rob > 31
| Odd_DTK25 <= 39
| | Visina <= 671.1
| | | Odd_DTK25 <= 16: 1 (389.0/137.0)
| | | Odd_DTK25 > 16: 2 (352.0/168.0)
| | Visina > 671.1: 2 (250.0/67.0)
| Odd_DTK25 > 39: 2 (1230.0/237.0)
Number of Leaves :

7

Size of the tree :

13

Time taken to build model: 0.14 seconds
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=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
2573
70.1855 %
Incorrectly Classified Instances 1093
29.8145 %
Kappa statistic
0.3984
Mean absolute error
0.3962
Root mean squared error
0.4494
Relative absolute error
79.9101 %
Root relative squared error
90.2653 %
Total Number of Instances
3666
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.669
0.73
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.271 0.673 0.669 0.671 0.742 1
0.331 0.726 0.73 0.727 0.742 2
0.702 0.304 0.702 0.702 0.702 0.742

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
1114 552 | a = 1
541 1459 | b = 2

5. PET 5
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 120
Relation: PET5-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2
Instances: 2996
Attributes: 21
PET
Perko2007
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
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Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Avtocest <= 11750
| Odd_Gozd_Rob <= 31: 1 (830.0/141.0)
| Odd_Gozd_Rob > 31
| | Visina <= 307
| | | Raba_tal = 1100: 2 (144.0/53.0)
| | | Raba_tal = 1160: 2 (11.0)
| | | Raba_tal = 1180: 2 (2.0)
| | | Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1211: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1221: 2 (1.0)
| | | Raba_tal = 1222: 2 (3.0/1.0)
| | | Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1240: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 1300: 2 (110.0/48.0)
| | | Raba_tal = 1321: 1 (145.0/61.0)
| | | Raba_tal = 1410: 1 (81.0/7.0)
| | | Raba_tal = 1420: 1 (3.0/1.0)
| | | Raba_tal = 1500: 1 (102.0/8.0)
| | | Raba_tal = 1600: 1 (44.0/2.0)
| | | Raba_tal = 1800: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 2000: 1 (89.0/13.0)
| | | Raba_tal = 3000: 1 (369.0/84.0)
| | | Raba_tal = 4210: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 4220: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| | | Raba_tal = 6000: 1 (1.0)
| | | Raba_tal = 7000: 1 (10.0/3.0)
| | Visina > 307
| | | Raba_tal = 1100: 2 (112.0/4.0)
| | | Raba_tal = 1160: 2 (2.0)
| | | Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1222: 2 (10.0/4.0)
| | | Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
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| | | Raba_tal = 1300: 2 (136.0/43.0)
| | | Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1410: 1 (23.0/3.0)
| | | Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 1500: 1 (34.0/5.0)
| | | Raba_tal = 1600: 1 (14.0/2.0)
| | | Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 2000
| | | | Odd_Gozd_Rob <= 141: 1 (205.0/88.0)
| | | | Odd_Gozd_Rob > 141: 2 (176.0/40.0)
| | | Raba_tal = 3000: 2 (159.0/61.0)
| | | Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 4220: 1 (1.0)
| | | Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| | | Raba_tal = 6000: 1 (2.0)
| | | Raba_tal = 7000: 2 (5.0/2.0)
Odd_Avtocest > 11750: 2 (172.0/41.0)
Number of Leaves :

49

Size of the tree :

55

Time taken to build model: 0.17 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
2233
74.5327 %
Incorrectly Classified Instances
763
25.4673 %
Kappa statistic
0.4563
Mean absolute error
0.3469
Root mean squared error
0.422
Relative absolute error
73.0119 %
Root relative squared error
86.5765 %
Total Number of Instances
2996
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.817
0.633
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.367 0.778 0.817 0.797 0.779 1
0.183 0.687 0.633 0.659 0.779 2
0.745 0.296 0.743 0.745 0.743 0.779

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
1496 336 | a = 1
427 737 | b = 2
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6. PET 6
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 250
Relation: PET6-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 3666
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Gozd_Rob <= 41
| Raba_tal = 1100: 2 (97.0/24.0)
| Raba_tal = 1160: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (25.0/6.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (4.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (29.0/10.0)
| Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (331.0/121.0)
| Raba_tal = 1321: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 1 (35.0/14.0)
| Raba_tal = 1420: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (28.0/12.0)
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| Raba_tal = 1600: 1 (28.0/6.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (2.0)
| Raba_tal = 2000: 1 (1162.0/327.0)
| Raba_tal = 3000: 1 (131.0/38.0)
| Raba_tal = 4210: 1 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (1.0)
| Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 1 (6.0/2.0)
Odd_Gozd_Rob > 41
| Raba_tal = 1100: 2 (235.0/7.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (48.0/2.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (9.0/1.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (39.0/4.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (341.0/44.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 2 (35.0/14.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (49.0/21.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (17.0/7.0)
| Raba_tal = 1800: 1 (2.0/1.0)
| Raba_tal = 2000
| | Odd_DTK25 <= 54: 1 (385.0/171.0)
| | Odd_DTK25 > 54: 2 (487.0/138.0)
| Raba_tal = 3000: 2 (130.0/49.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 2 (8.0/2.0)
Number of Leaves :

47

Size of the tree :

51

Time taken to build model: 0.09 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
2629
Incorrectly Classified Instances 1037
Kappa statistic
0.4341
Mean absolute error
0.385

71.713 %
28.287 %
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Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances

0.4412
77.6504 %
88.6076 %
3666

=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.737
0.701
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.3
0.672 0.737 0.703 0.757 1
0.263 0.762 0.701 0.73
0.757 2
0.717 0.28
0.721 0.717 0.718 0.757

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
1228 438 | a = 1
599 1401 | b = 2

7. PET 7
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 150
Relation: PET7-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 1930
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
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J48 pruned tree
-----------------Odd_Gozd_Rob <= 50: 1 (659.34/165.34)
Odd_Gozd_Rob > 50
| Raba_tal = 1100: 2 (460.0/31.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (3.0/1.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (2.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (4.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (8.0/1.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (171.0/41.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 1 (58.0/13.0)
| Raba_tal = 1420: 1 (2.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (60.0/9.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (30.0/7.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
| Raba_tal = 2000: 1 (251.0/96.0)
| Raba_tal = 3000: 2 (194.0/81.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 2 (25.66/5.0)
Number of Leaves :

24

Size of the tree :

26

Time taken to build model: 0.05 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
1476
76.4767 %
Incorrectly Classified Instances
454
23.5233 %
Kappa statistic
0.5313
Mean absolute error
0.3344
Root mean squared error
0.4106
Relative absolute error
66.9722 %
Root relative squared error
82.1678 %
Total Number of Instances
1930
=== Detailed Accuracy By Class ===

138

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________
TP Rate
0.829
0.705
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.295 0.723 0.829 0.773 0.801 1
0.171 0.816 0.705 0.756 0.801 2
0.765 0.231 0.771 0.765 0.764 0.801

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
771 159 | a = 1
295 705 | b = 2

8. PET 8
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 50
Relation: PET8-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 1197
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_DTK25 <= 36
| Odd_Gozd_Rob <= 42: 1 (234.0/49.0)
| Odd_Gozd_Rob > 42
| | Raba_tal = 1100: 2 (20.0/2.0)
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| | Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1222: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1300: 2 (98.0/41.0)
| | Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1410: 1 (7.0)
| | Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1500: 1 (13.0/3.0)
| | Raba_tal = 1600: 1 (10.0/2.0)
| | Raba_tal = 1800: 2 (4.0/1.0)
| | Raba_tal = 2000
| | | Gost_preb <= 11: 2 (58.0/21.0)
| | | Gost_preb > 11: 1 (70.0/21.0)
| | Raba_tal = 3000: 2 (50.0/22.0)
| | Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 7000: 2 (0.0)
Odd_DTK25 > 36
| Raba_tal = 1100: 2 (38.0/1.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (2.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (211.0/32.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 2 (6.0/2.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (15.0/6.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (20.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (3.0/1.0)
| Raba_tal = 2000
| | Odd_Cest <= 235: 1 (63.0/26.0)
| | Odd_Cest > 235: 2 (244.0/29.0)
| Raba_tal = 3000: 1 (27.0/8.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (2.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 1 (2.0/1.0)
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Number of Leaves :

49

Size of the tree :

55

Time taken to build model: 0.05 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
908
75.8563 %
Incorrectly Classified Instances
289
24.1437 %
Kappa statistic
0.4986
Mean absolute error
0.3292
Root mean squared error
0.4139
Relative absolute error
67.7847 %
Root relative squared error
84.0008 %
Total Number of Instances
1197
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.68
0.814
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.186 0.722 0.68 0.701 0.801 1
0.32
0.782 0.814 0.798 0.801 2
0.759 0.264 0.757 0.759 0.757 0.801

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
338 159 | a = 1
130 570 | b = 2

9. PET 9
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 150
Relation: PET9-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 871
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
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Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_DTK25 <= 31: 1 (379.0/131.0)
Odd_DTK25 > 31: 2 (492.0/123.0)
Number of Leaves :

2

Size of the tree :

3

Time taken to build model: 0.02 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
615
70.6085 %
Incorrectly Classified Instances
256
29.3915 %
Kappa statistic
0.4002
Mean absolute error
0.41
Root mean squared error
0.4536
Relative absolute error
83.839 %
Root relative squared error
91.7353 %
Total Number of Instances
871
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.663
0.738
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.262 0.653 0.663 0.658 0.678 1
0.337 0.747 0.738 0.742 0.678 2
0.706 0.305 0.707 0.706 0.706 0.678

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
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246 125 | a = 1
131 369 | b = 2

10. PET 10
Ni mogoče razviti dobrega modela. Modeli so premalo natančni pri uvrščanju pravilnih primerov v
pravi razred ali pa preveč prilagojeni podatkom. Primer preveč prilagojenega modela (nakloni!):
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 8
Relation: PET10-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2
Instances: 316
Attributes: 21
PET
Perko2007
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_DTK25 <= 34
| Deponija <= 1878: 2 (9.0)
| Deponija > 1878
| | Raba_tal = 1100: 2 (5.0)
| | Raba_tal = 1160: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1180: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1211: 2 (2.0)
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| | Raba_tal = 1221: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1222: 1 (2.0/1.0)
| | Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1240: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1300
| | | Naklon <= 4: 1 (9.0/2.0)
| | | Naklon > 4: 2 (14.0/3.0)
| | Raba_tal = 1321: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1410: 1 (7.0)
| | Raba_tal = 1420: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 1500: 1 (7.0/1.0)
| | Raba_tal = 1600: 1 (8.0)
| | Raba_tal = 1800: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 2000
| | | Naklon <= 4
| | | | Naklon <= 2
| | | | | Odd_nas_hise <= 597: 1 (8.0/1.0)
| | | | | Odd_nas_hise > 597: 2 (8.0/1.0)
| | | | Naklon > 2: 1 (29.0/2.0)
| | | Naklon > 4
| | | | Gost_preb <= 13: 2 (9.0/1.0)
| | | | Gost_preb > 13
| | | | | Odd_Avtocest <= 58660: 2 (15.0/6.0)
| | | | | Odd_Avtocest > 58660: 1 (10.0/1.0)
| | Raba_tal = 3000
| | | Zeleznica <= 4197: 2 (10.0/1.0)
| | | Zeleznica > 4197: 1 (8.0/1.0)
| | Raba_tal = 4210: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 4220: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 6000: 1 (0.0)
| | Raba_tal = 7000: 1 (0.0)
Odd_DTK25 > 34
| Odd_Cest <= 73: 1 (15.0/6.0)
| Odd_Cest > 73: 2 (141.0/16.0)
Number of Leaves :

33

Size of the tree :

44

Time taken to build model: 0.02 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
236
Incorrectly Classified Instances
80
Kappa statistic
0.4431
Mean absolute error
0.3043

74.6835 %
25.3165 %
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Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances

0.4427
65.4538 %
91.8324 %
316

=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.603
0.83
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.17
0.673 0.603 0.636 0.755 1
0.397 0.783 0.83 0.806 0.755 2
0.747 0.313 0.743 0.747 0.744 0.755

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
70 46 | a = 1
34 166 | b = 2

11. PET 11
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 50
Relation: PET11-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 635
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
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J48 pruned tree
-----------------Odd_Cest <= 374
| Odd_DTK25 <= 22: 1 (155.0/42.0)
| Odd_DTK25 > 22
| | Odd_Avtocest <= 2485: 1 (64.0/23.0)
| | Odd_Avtocest > 2485: 2 (125.0/37.0)
Odd_Cest > 374: 2 (291.0/44.0)
Number of Leaves :

4

Size of the tree :

7

Time taken to build model: 0.02 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
469
73.8583 %
Incorrectly Classified Instances
166
26.1417 %
Kappa statistic
0.4333
Mean absolute error
0.3609
Root mean squared error
0.4343
Relative absolute error
77.3826 %
Root relative squared error
89.9549 %
Total Number of Instances
635
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.621
0.808
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.193 0.655 0.621 0.638 0.742 1
0.379 0.784 0.808 0.796 0.742 2
0.739 0.31
0.736 0.739 0.737 0.742

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
146 89 | a = 1
77 323 | b = 2

12. PET 12
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 25
Relation: PET12-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2
Instances: 691
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Attributes: 21
PET
Perko2007
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Gost_preb <= 2: 2 (36.0)
Gost_preb > 2
| Odd_DTK25 <= 47
| | Odd_Gozd_Rob <= 92: 1 (361.0/92.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 92: 2 (110.0/44.0)
| Odd_DTK25 > 47
| | Odd_Gozd_Rob <= 158
| | | Zeleznica <= 3443
| | | | Deponija <= 8523: 2 (38.0/13.0)
| | | | Deponija > 8523: 1 (25.0/9.0)
| | | Zeleznica > 3443: 2 (77.0/14.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 158: 2 (44.0/3.0)
Number of Leaves :

7

Size of the tree :

13

Time taken to build model: 0.03 seconds
=== Stratified cross-validation ===
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=== Summary ===
Correctly Classified Instances
488
70.6223 %
Incorrectly Classified Instances
203
29.3777 %
Kappa statistic
0.4101
Mean absolute error
0.3697
Root mean squared error
0.4499
Relative absolute error
74.053 %
Root relative squared error
90.0533 %
Total Number of Instances
691
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.747
0.663
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.337 0.705 0.747 0.725 0.753 1
0.253 0.707 0.663 0.684 0.753 2
0.706 0.297 0.706 0.706 0.706 0.753

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
268 91 | a = 1
112 220 | b = 2

13. PET 13
Ni mogoče zgraditi uporabnega modela.

2.3 Pokrajinski tipi po Perku
1. Perko11
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 100
Relation: Perko11-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 925
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
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Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Visina <= 904
| Odd_DTK25 <= 46: 1 (390.0/86.0)
| Odd_DTK25 > 46
| | Krevs_me_nas <= 80: 1 (120.0/46.0)
| | Krevs_me_nas > 80: 2 (109.0/27.0)
Visina > 904: 2 (306.0/20.0)
Number of Leaves :

4

Size of the tree :

7

Time taken to build model: 0.05 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
699
75.5676 %
Incorrectly Classified Instances
226
24.4324 %
Kappa statistic
0.5136
Mean absolute error
0.3195
Root mean squared error
0.4138
Relative absolute error
64.3166 %
Root relative squared error
83.0395 %
Total Number of Instances
925
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.809
0.71
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.29
0.703 0.809 0.753 0.802 1
0.191 0.814 0.71 0.759 0.802 2
0.756 0.236 0.763 0.756 0.756 0.802
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=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
344 81 | a = 1
145 355 | b = 2
2. Perko12
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 180
Relation: Perko12-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2
Instances: 4018
Attributes: 21
PET
Perko2007
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Gozd_Rob <= 31
| Krevs_str_nas <= 778: 1 (1352.0/348.0)
| Krevs_str_nas > 778: 2 (306.0/144.0)
Odd_Gozd_Rob > 31
| Krevs_str_nas <= 912
| | Raba_tal = 1100: 2 (66.0/4.0)
| | Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| | Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Raba_tal = 1211: 2 (3.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (3.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (27.0/6.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (275.0/74.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 1 (20.0/1.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (60.0/9.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (28.0)
| Raba_tal = 1800: 1 (1.0)
| Raba_tal = 2000
| | Odd_Poti <= 56: 1 (189.0/49.0)
| | Odd_Poti > 56
| | | Odd_Cest <= 200.24808: 1 (202.0/79.0)
| | | Odd_Cest > 200.24808: 2 (766.0/232.0)
| Raba_tal = 3000: 1 (161.0/58.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 2 (18.0/7.0)
Krevs_str_nas > 912: 2 (540.0/82.0)

Number of Leaves :

28

Size of the tree :

34

Time taken to build model: 0.21 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
2803
69.7611 %
Incorrectly Classified Instances 1215
30.2389 %
Kappa statistic
0.3952
Mean absolute error
0.3968
Root mean squared error
0.4506
Relative absolute error
79.3571 %
Root relative squared error
90.1153 %
Total Number of Instances
4018
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.703
0.693
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.308 0.697 0.703 0.7
0.745 1
0.297 0.698 0.693 0.695 0.745 2
0.698 0.302 0.698 0.698 0.698 0.745
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=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
1418 600 | a = 1
615 1385 | b = 2
3. Perko13
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 100
Relation: Perko13-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 1972
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Gozd_Rob <= 41: 1 (743.0/139.0)
Odd_Gozd_Rob > 41
| Raba_tal = 1100: 2 (151.0/11.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (13.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (2.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (10.0/4.0)
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
Raba_tal = 1300: 2 (181.0/63.0)
Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
Raba_tal = 1410: 1 (55.0/7.0)
Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
Raba_tal = 1500: 1 (83.0/7.0)
Raba_tal = 1600: 1 (23.0/2.0)
Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
Raba_tal = 2000
| Odd_Gozd_Rob <= 194
| | Odd_Kolovozi <= 75: 1 (132.0/34.0)
| | Odd_Kolovozi > 75: 2 (100.0/38.0)
| Odd_Gozd_Rob > 194: 2 (115.0/19.0)
Raba_tal = 3000
| Odd_nas_hise <= 28: 2 (108.0/33.0)
| Odd_nas_hise > 28: 1 (244.0/80.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 1 (1.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 1 (3.0)
Raba_tal = 7000: 1 (8.0/4.0)

Number of Leaves :

27

Size of the tree :

32

Time taken to build model: 0.06 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
1477
74.8986 %
Incorrectly Classified Instances
495
25.1014 %
Kappa statistic
0.4683
Mean absolute error
0.3393
Root mean squared error
0.4195
Relative absolute error
70.7991 %
Root relative squared error
85.6996 %
Total Number of Instances
1972
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.821
0.641
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.359 0.775 0.821 0.797 0.79 1
0.179 0.703 0.641 0.67
0.79 2
0.749 0.288 0.746 0.749 0.747 0.79

=== Confusion Matrix ===
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a b <-- classified as
974 213 | a = 1
282 503 | b = 2

4. Perko21
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 150
Relation: Perko21-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 2798
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Gozd_Rob <= 36
| Raba_tal = 1100: 2 (82.0/23.0)
| Raba_tal = 1160: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (20.0/6.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (13.0/6.0)
| Raba_tal = 1230: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (192.0/68.0)
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| Raba_tal = 1321: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 1 (23.0/11.0)
| Raba_tal = 1420: 1 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (18.0/6.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (19.0/3.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (1.0)
| Raba_tal = 2000: 1 (836.0/196.0)
| Raba_tal = 3000: 1 (76.0/25.0)
| Raba_tal = 4210: 1 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 1 (0.0)
| Raba_tal = 5000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 1 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 1 (5.0/2.0)
Odd_Gozd_Rob > 36
| Raba_tal = 1100: 2 (244.0/9.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (33.0/1.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (11.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (32.0/3.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (263.0/34.0)
| Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1410: 2 (35.0/17.0)
| Raba_tal = 1420: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1500: 1 (41.0/15.0)
| Raba_tal = 1600: 1 (12.0/3.0)
| Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
| Raba_tal = 2000
| | Odd_DTK25 <= 77
| | | Gost_preb <= 31: 2 (152.0/62.0)
| | | Gost_preb > 31: 1 (299.0/112.0)
| | Odd_DTK25 > 77: 2 (287.0/82.0)
| Raba_tal = 3000: 2 (99.0/30.0)
| Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
| Raba_tal = 4220: 2 (0.0)
| Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
| Raba_tal = 7000: 2 (4.0/1.0)
Number of Leaves :

48

Size of the tree :

53

Time taken to build model: 0.16 seconds
=== Stratified cross-validation ===
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=== Summary ===
Correctly Classified Instances
2024
72.3374 %
Incorrectly Classified Instances
774
27.6626 %
Kappa statistic
0.4445
Mean absolute error
0.3665
Root mean squared error
0.4326
Relative absolute error
73.677 %
Root relative squared error
86.7388 %
Total Number of Instances
2798
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.71
0.735
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.265 0.698 0.71 0.704 0.778 1
0.29
0.746 0.735 0.74
0.778 2
0.723 0.278 0.724 0.723 0.724 0.778

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
922 376 | a = 1
398 1102 | b = 2

5. Perko22
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 120
Relation: Perko22-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 1669
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
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Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Raba_tal = 1100: 2 (535.0/47.0)
Raba_tal = 1160: 2 (2.0)
Raba_tal = 1180: 1 (1.0)
Raba_tal = 1190: 2 (1.0)
Raba_tal = 1211: 2 (3.0)
Raba_tal = 1221: 2 (4.0/1.0)
Raba_tal = 1222: 2 (11.0/2.0)
Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
Raba_tal = 1240: 2 (0.0)
Raba_tal = 1300: 2 (164.0/53.0)
Raba_tal = 1321: 2 (0.0)
Raba_tal = 1410: 1 (63.0/13.0)
Raba_tal = 1420: 1 (8.0/1.0)
Raba_tal = 1500: 1 (63.0/12.0)
Raba_tal = 1600: 1 (32.0/5.0)
Raba_tal = 1800: 2 (0.0)
Raba_tal = 2000
| Odd_DTK25 <= 40: 1 (240.0/40.0)
| Odd_DTK25 > 40
| | Gost_preb <= 58: 2 (179.0/56.0)
| | Gost_preb > 58: 1 (120.0/39.0)
Raba_tal = 3000: 2 (210.0/89.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 1 (1.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
Raba_tal = 7000: 2 (32.0/3.0)
Number of Leaves :

25

Size of the tree :

28

Time taken to build model: 0.05 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
1287
Incorrectly Classified Instances
382
Kappa statistic
0.5051

77.112 %
22.888 %
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Mean absolute error
Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances

0.3188
0.4025
66.3658 %
82.1372 %
1669

=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.602
0.884
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.116 0.776 0.602 0.678 0.813 1
0.398 0.769 0.884 0.822 0.813 2
0.771 0.285 0.772 0.771 0.765 0.813

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
403 266 | a = 1
116 884 | b = 2

6. Perko31
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 150
Relation: Perko31-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 1747
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
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J48 pruned tree
-----------------Odd_DTK25 <= 39
| Odd_Gozd_Rob <= 31: 1 (339.79/44.79)
| Odd_Gozd_Rob > 31
| | Odd_Cest <= 1175.85574: 1 (317.6/116.6)
| | Odd_Cest > 1175.85574: 2 (202.6/65.0)
Odd_DTK25 > 39
| Gost_preb <= 3: 2 (428.0/11.0)
| Gost_preb > 3
| | Odd_Gozd_Rob <= 63: 1 (213.0/94.0)
| | Odd_Gozd_Rob > 63: 2 (246.0/56.0)
Number of Leaves :

6

Size of the tree :

11

Time taken to build model: 0.08 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
1322
75.6726 %
Incorrectly Classified Instances
425
24.3274 %
Kappa statistic
0.5076
Mean absolute error
0.3225
Root mean squared error
0.4089
Relative absolute error
65.875 %
Root relative squared error
82.6551 %
Total Number of Instances
1747
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.752
0.76
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.24
0.701 0.752 0.726 0.826 1
0.248 0.804 0.76 0.781 0.826 2
0.757 0.244 0.76 0.757 0.758 0.826

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
562 185 | a = 1
240 760 | b = 2

7. Perko32
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=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 250
Relation: Perko32-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 3181
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_DTK25 <= 33
| Odd_Pespoti <= 1320
| | Odd_Gozd_Rob <= 40: 1 (481.39/132.39)
| | Odd_Gozd_Rob > 40
| | | Krevs_me_nas <= 99: 1 (271.0/105.0)
| | | Krevs_me_nas > 99: 2 (481.61/184.0)
| Odd_Pespoti > 1320: 1 (259.0/26.0)
Odd_DTK25 > 33
| Raba_tal = 1100: 2 (128.0/15.0)
| Raba_tal = 1160: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1180: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1190: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1211: 2 (10.0)
| Raba_tal = 1221: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1222: 2 (9.0/1.0)
| Raba_tal = 1230: 2 (0.0)
| Raba_tal = 1240: 2 (1.0)
| Raba_tal = 1300: 2 (361.0/50.0)
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Raba_tal = 1321: 2 (79.0/34.0)
Raba_tal = 1410: 1 (36.0/12.0)
Raba_tal = 1420: 2 (1.0)
Raba_tal = 1500: 1 (36.0/14.0)
Raba_tal = 1600: 1 (40.0/4.0)
Raba_tal = 1800: 1 (4.0/2.0)
Raba_tal = 2000: 2 (849.0/181.0)
Raba_tal = 3000: 1 (122.0/32.0)
Raba_tal = 4210: 2 (0.0)
Raba_tal = 4220: 2 (2.0)
Raba_tal = 5000: 2 (0.0)
Raba_tal = 6000: 2 (0.0)
Raba_tal = 7000: 1 (9.0/2.0)

Number of Leaves :

27

Size of the tree :

32

Time taken to build model: 0.17 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
2337
73.4675 %
Incorrectly Classified Instances
844
26.5325 %
Kappa statistic
0.4569
Mean absolute error
0.3645
Root mean squared error
0.4299
Relative absolute error
74.0353 %
Root relative squared error
86.6414 %
Total Number of Instances
3181
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.662
0.791
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.209 0.712 0.662 0.686 0.78 1
0.338 0.75 0.791 0.77
0.78 2
0.735 0.281 0.734 0.735 0.733 0.78

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
923 471 | a = 1
373 1414 | b = 2
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8. Perko41
Ni mogoče razviti uporabnega modela, saj razvrščanje pozitivnih primerov v pravilni razred ne
preseže 50 %.

9. Perko42
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 50
Relation: Perko42-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4
Instances: 842
Attributes: 19
Visina
Naklon
Ukrivljenost
Zeleznica
Odd_DTK25
Odd_Avtocest
Odd_Cest
Odd_Poti
Odd_Kolovozi
Odd_Pespoti
Odd_ID7000
Odd_Gozd_Rob
Odd_nas_hise
Gost_preb
Raba_tal
Deponija
Krevs_me_nas
Krevs_str_nas
Weka
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
J48 pruned tree
-----------------Odd_Cest <= 386
| Odd_DTK25 <= 76: 1 (364.0/124.0)
| Odd_DTK25 > 76: 2 (105.0/34.0)
Odd_Cest > 386: 2 (373.0/68.0)
Number of Leaves :

3

Size of the tree :

5
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Time taken to build model: 0.03 seconds
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances
604
71.734 %
Incorrectly Classified Instances
238
28.266 %
Kappa statistic
0.4283
Mean absolute error
0.3683
Root mean squared error
0.4405
Relative absolute error
76.3394 %
Root relative squared error
89.7015 %
Total Number of Instances
842
=== Detailed Accuracy By Class ===
TP Rate
0.731
0.708
Weighted Avg.

FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0.292 0.631 0.731 0.678 0.751 1
0.269 0.794 0.708 0.748 0.751 2
0.717 0.278 0.728 0.717 0.72
0.751

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
250 92 | a = 1
146 354 | b = 2

3. Napovedovanje vrednosti kazalnika pojavnosti odlagališč za občine in naselja

- Občine
1. Natančen in zapleten model
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.M5P -R -M 1500.0
Relation: odlagalisca-obcine-naselja-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4,21,23-116weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R11-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1,15
Instances: 8754
Attributes: 14
PrebObcine
GostPrebOB
PovpStarOB
IndStarOB
KorKritOB
DohPrebOB
BrezpOB
GradDovOB
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ZbraniOdpOB
PodjPrebOB
PovpPlaceOB
TurPostOB
TuristovOB
IndeksOB
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
M5 pruned regression tree:
(using smoothed linear models)
GostPrebOB <= 210.75 :
| GostPrebOB <= 106.9 :
| | TurPostOB <= 14.5 :
| | | PrebObcine <= 4023.5 : LM1 (574/70.188%)
| | | PrebObcine > 4023.5 : LM2 (1346/24.641%)
| | TurPostOB > 14.5 :
| | | TurPostOB <= 63.5 : LM3 (1357/14.996%)
| | | TurPostOB > 63.5 : LM4 (1277/25.682%)
| GostPrebOB > 106.9 :
| | PrebObcine <= 7087 : LM5 (489/117.432%)
| | PrebObcine > 7087 :
| | | PrebObcine <= 34204 : LM6 (1420/33.966%)
| | | PrebObcine > 34204 : LM7 (505/2.721%)
GostPrebOB > 210.75 :
| GostPrebOB <= 888.1 : LM8 (995/70.071%)
| GostPrebOB > 888.1 : LM9 (791/0%)
LM num: 1
IndeksOB =
+ 1.6209
LM num: 2
IndeksOB =
+ 1.233
LM num: 3
IndeksOB =
+ 0.7031
LM num: 4
IndeksOB =
+ 1.0211
LM num: 5
IndeksOB =
+ 2.7006
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LM num: 6
IndeksOB =
+ 1.5879
LM num: 7
IndeksOB =
+ 2.1257
LM num: 8
IndeksOB =
+ 2.8795
LM num: 9
IndeksOB =
+ 6.6215
Number of Rules : 9
Time taken to build model: 1.43 seconds
=== Cross-validation ===
=== Summary ===
Correlation coefficient
Mean absolute error
Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances

0.8901
0.5332
0.8322
41.071 %
45.5927 %
8754

2. Preprost in manj natančen model
=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.trees.M5P -R -M 3000.0
Relation: odlagalisca-obcine-naselja-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-4,21,23-116weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R11-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1,15
Instances: 8754
Attributes: 14
PrebObcine
GostPrebOB
PovpStarOB
IndStarOB
KorKritOB
DohPrebOB
BrezpOB
GradDovOB
ZbraniOdpOB
PodjPrebOB

165

Matos, J., 2015. Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov.
Doktorska disertacija. Ljubljana, UL FF, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja.

__________________________________________________________________________________
PovpPlaceOB
TurPostOB
TuristovOB
IndeksOB
Test mode:10-fold cross-validation
=== Classifier model (full training set) ===
M5 pruned regression tree:
(using smoothed linear models)
GostPrebOB <= 210.75 :
| GostPrebOB <= 106.9 :
| | TurPostOB <= 14.5 : LM1 (1920/44.72%)
| | TurPostOB > 14.5 : LM2 (2634/22.692%)
| GostPrebOB > 106.9 : LM3 (2414/64.086%)
GostPrebOB > 210.75 : LM4 (1786/116.828%)
LM num: 1
IndeksOB =
+ 1.3502
LM num: 2
IndeksOB =
+ 0.8573
LM num: 3
IndeksOB =
+ 1.9309
LM num: 4
IndeksOB =
+ 4.5403
Number of Rules : 4
Time taken to build model: 1.05 seconds
=== Cross-validation ===
=== Summary ===
Correlation coefficient
Mean absolute error
Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances

0.7407
0.8212
1.2263
63.2571 %
67.184 %
8754
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- Naselja
Napovedovanje vrednosti kazalnika v naseljih z uporabo proučevanih spremenljivk ni bilo uspešno.
Pridobljeni modeli so preveč zapleteni za interpretacijo ali pa je bila njihova napovedna uspešnost
premajhna.

