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RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI VIDEM
Izvleček:
Odkar število prebivalstva narašča in se naravni viri porabljajo kot še nikoli doslej, postajajo
odpadki velik problem in pritisk na okolje. Pri ravnanju z odpadki se soočamo s problemi vse
od nastajanja odpadkov na izvoru do njihovega odstranjevanja, saj je za ugodno rešitev treba
začeti že pri omejevanju nastajanja ne samo pri učinkovitem odstranjevanju. Sodelovanje med
podjetji za gospodarjenje z odpadki, občinami in lokalnim prebivalstvom je prešibko za
doseganje ugodnih rezultatov. Tudi ozaveščenost ljudi še ni dosegla zadostne stopnje.
V diplomskem delu je podrobneje opisano ravnanje z odpadki v občini Videm. Osredotočili
smo se na več faz ravnanja z odpadki - od zbiranja na izvoru, zbiranja v zbiralnicah ločenih
frakcij, prevoza na odlagališče do nadaljnjega ravnanja z odpadki v okviru odlagališča CERO
Gajke. V občini Videm nastane na prebivalca 180 kg komunalnih odpadkov. 72 %
gospodinjstev je vključenih v javni odvoz odpadkov. Naselja Trdobojci, Velika Varnica in
Dolena so še vedno skoraj v celoti brez odvoza. Postavljenih je 13 ekoloških otokov, gradnja
zbirnega centra je še v fazi načrtovanja. Do leta 2009 je bilo saniranih 42 večjih divjih
odlagališč, med katerimi jih je kar 88 % nastalo na območjih, ki so pokrajinsko zelo
občutljiva. Z anketo je bilo ugotovljeno, da v naseljih, kjer še ni urejenega odvoza, ravnanje s
posameznimi vrstami odpadkov največkrat ni ustrezno.
Ključne besede: ravnanje z odpadki, odvoz odpadkov, ločevanje odpadkov, ekološki otok,
divja odlagališča, ozaveščanje, Dravsko polje, Haloze
WASTE HANDLING IN VIDEM MUNICIPALITY
Extract:
Since the number of population is growing and since natural resources are being used as never
before, waste represents a big problem and pressure on the environment. Waste handling faces
problems from the very formation of waste all the way to the elimination. A favourable
solution namely requires not only effective removal of waste but also a restriction of waste
production. The cooperation between waste management firms, municipalities and local
population is not sufficient enough to give satisfactory results. The awareness of the problem
amongst the people is also inadequate.
This composition gives a thorough description of waste handling in Videm municipality. We
have focused on several phases of waste handling; from waste collecting at the source,
collecting in collecting places of separated fractions, transportation to the garbage dump to
further waste handling within the CERO Gajke garbage dump. Videm municipality produces
180 kg of communal waste per inhabitant. 72% of households is included into the public
waste cartage. Settlements Trdobojci, Velika Varnica and Dolena still have no organised
waste cartage. They have 13 ecological islands. The building of a collecting centre is still in
the phase of planning. Up to 2009, 42 larger wild dumps have been sanitated. 88% of those
dumps were located on very delicate areas. A survey indicated that waste management in
settlements with no waste cartage is often not suitable.
Key words: waste handling, waste collection, waste separation, ecological island, illegal
waste dump, raising the awareness, Dravsko polje, Haloze
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1. UVOD
Odpadki spremljajo človeštvo že od začetka njegovega obstoja. Dolga stoletja z njimi ni bilo
težav, ker so se v celoti povrnili v naravni življenjski krog. Odkar pa število prebivalstva
narašča in se naravni viri porabljajo kot še nikoli doslej, postajajo odpadki velik problem in
pritisk na okolje. Odpadki so odraz našega današnjega načina življenja oziroma tega, kar je z
njim narobe (Keuc, 2005).
Vsak uporabljeni izdelek postane odpadek ali že takoj po sami uporabi ali pa se to zgodi šele
čez nekaj let ali desetletij. Ravnanje z odpadki se sooča s problemi vse od nastajanja
odpadkov na izvoru do njihovega odstranjevanja, saj je za ugodno rešitev treba začeti že pri
omejevanju nastajanja ne samo pri učinkovitem odstranjevanju. Organizirano zbiranje in
ravnanje z odpadki je razmeroma mlada dejavnost, saj še nedolgo nazaj nihče ni razmišljal, da
bi lahko nepravilno odloženi odpadki pomenili obremenitev za naš planet. Ravnanje z
odpadki se med posameznimi območji razlikuje zaradi tega, ker so na voljo različni objekti za
ravnanje z odpadki, različna infrastruktura in upravne strukture. Trenutne politike slonijo
predvsem na poskusih za učinkovitejše ločeno zbiranje odpadkov, ponovno uporabo in
preusmerjanje zbranih materialov v proizvodne procese.
Odpadki so naša stvarnost in z njihovim negativnim učinkom se je treba soočiti in ga reševati.
Predpisi z nacionalne, regionalne in lokalne ravni skušajo ustvariti nadzor nad ravnanjem z
odpadki, vendar je za to potrebna tudi finančna podpora ter najpomembnejše - ekološka
ozaveščenost prebivalstva, ki so edini, ki lahko pomagajo k uresničitvi ciljev. Pri vsem tem je
treba slediti načelom sonaravnosti, kar pomeni takšen napredek in reševanje problema z
odpadki, da se zagotavlja zmerno materialno blagostanje za vse prebivalce, socialno
pravičnost in hkrati tudi okoljsko varnost prihodnjim generacijam (Plut, 2004).
Sodobno upravljanje z okoljem naj bi označeval prehod od zbiranja in odlaganja odpadkov k
preprečevanju nastajanja pritiskov na okolje. Zmanjšanje vnosov naravnih virov v materialne
dejavnosti kot preventivni ukrep neposredno zmanjša iznose in pritiske na okolje (Plut, 2004).
Nujen je prehod iz linearnega reševanja problematike odpadkov, kjer se čezmerno porabljajo
naravni viri, na takšne načine ravnanja, da bo le-to imelo čim manj vpliva na okolje, odpadki
pa se bodo vračali nazaj v proizvodnjo (Agencija RS za okolje, 2009).
Problematika ravnanja z odpadki v Sloveniji ostaja še vedno aktualna, v prihodnje pa lahko
pričakujemo vedno več težav. Glede ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru ne dosegamo
zastavljenih ciljev in tudi gradnja občinske infrastrukture (zbirni centri, sortirnice, zbiralnice)
ter regijskih centrov s primerno predhodno obdelavo časovno zelo zaostaja (Koželj, 2008).
Čeprav je Slovenija ozemeljsko in prebivalstveno majhna, se na prebivalca potroši prevelike
količine naravnih virov in posledično globalno proizvaja prevelike količine odpadkov (Plut,
2004). Velike razlike so tudi znotraj države, saj je velika razlika v ravnanju z odpadki med
posameznimi regijami. Občina Videm spada med občine s številnimi razvojnimi problemi in
je tudi pri ravnanju z odpadki še vedno v velikem zaostanku za povprečjem Slovenije.
Diplomsko delo osvetljuje problem ravnanja z odpadki v občini Videm, izpostavlja težave,
opazne v procesu ravnanja z odpadki ter išče možne rešitve in smernice za doseganje
sonaravnega ravnanja z odpadki.
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1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomske naloge je podrobneje preučiti ravnanje z odpadki na območju občine
Videm ter podati predloge in smernice za sonaravno ravnanje z odpadki.
Zadani so bili naslednji cilji:
Cilj 1: Preučiti vpliv naravno- in družbenogeografskih dejavnikov na ravnanje z odpadki na
preučevanem območju.
Cilj 2: Ugotoviti, kakšno je sodelovanje med regijskim centrom za ravnanje z odpadki CERO
Gajke in občino Videm pri ravnanju z odpadki.
Cilj 3: Preučiti stanje infrastrukture za ravnanje z odpadki v občini Videm.
Cilj 4: Poiskati morebitne razlike v ravnanju z odpadki med gričevnatim in ravninskim delom
občine.
Cilj 5: Raziskati načine ravnanja z odpadki v naseljih, kjer v občini še ni urejenega odvoza
odpadkov.
Cilj 6: Na podlagi ugotovitev podati predloge za učinkovitejše ravnanje z odpadki.

1.2. DELOVNE HIPOTEZE
Skozi celotno diplomsko delo so bile rdeča nit delovne hipoteze, ki so bile izbrane na podlagi
dosedanjega omejenega poznavanja preučevanega problema na območju občine Videm.
Postavljene so bile naslednje delovne hipoteze:
• Obstajajo velike razlike v ravnanju z odpadki med gričevnatim in ravninskim delom
občine.
• Pokritost z javnim odvozom odpadkov v občini je zelo slaba.
• Na območju občine Videm se zbere le malo ločenih odpadkov.
• Na območjih brez odvoza so ljudje slabo ozaveščeni o tematiki ravnanja z odpadki in
je zato njihovo ravnanje velikokrat neustrezno.
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1.3. METODOLOGIJA
Diplomsko delo je izdelano na podlagi socialnoekološke metode. Ta metoda omogoča
raziskovanje socialnogeografskih posledic pokrajinske degradacije ter odzivnost prebivalcev,
ki živijo na onesnaženem območju. V ospredju je dejansko stanje ravnanja z odpadki, ki ga
soustvarjajo akterji ravnanja z odpadki in odziv ljudi, ki so že ali pa še bodo vključeni v
proces tega ravnanja. Degradirano okolje ima različne vplive na prebivalce, ki živijo v takem
okolju, vendar pa njihovo sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja, predvsem
onesnaženega, ne ustreza povsem njegovemu dejanskemu stanju, njegovi degradaciji (Plut,
2004). Vpliv na prebivalce je v največji meri odvisen od tega, kako so ljudje pripravljeni na
problem in na kak način ga zaznavajo in sprejemajo. Dosedanje raziskave opozarjajo, da
različne skupine prebivalstva različno sprejemajo okolje in različno dojemajo in občutijo
negativne vplive slabših življenjskih pogojev (Špes in sod., 2002; cv: Plut, 2004).
Slika 1: Shema prilagojenega socialnoekološkega modela za potrebe proučevanja ravnanja z
odpadki

Avtor: V. Polanec, 2008; prilagojeno po Špes, 1994
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Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene osnovne metode geografskega proučevanja pregled literature, intervjuji, ankete, fotografiranje in izdelava kartografskih prikazov.
Na začetku diplomskega dela so predstavljene zakonodajne osnove in osnovni pojmi s
področja ravnanja z odpadki. Občino smo nato opisali z naravnogeografskega in
družbenogeografskega vidika. Pri tem smo se oprli predvsem na dela Vladimirja Bračiča o
Halozah in Ptujskem polju (1967; 1975; 1982), Mirka Paka o Dravskem polju (1969) in
monografijo Slovenija: Pokrajine in ljudje (1998).
Kakšno je ravnanje z odpadki na območju občine smo izvedeli iz intervjujev na občini Videm
ter v podjetju Čisto mesto Ptuj. Na tak način smo pridobili kar nekaj podatkov o tem, kakšno
je zbiranje odpadkov na izvoru, v zbiralnicah ločenih frakcij, kako poteka zbiranje posebnih
vrst odpadkov, kako je urejen prevoz do odlagališča in kaj storijo z odpadki tam. Izdelali smo
tudi karto s prikazom lokacij ekoloških otokov in načrtovane zbiralnice odpadkov ter karto s
prikazom saniranih in obstoječih divjih odlagališč, kot jih beležijo v občini Videm.
Po pregledu stanja smo se odločili, da preverimo ravnanje z odpadki v vaseh, kjer še ni
urejenega odvoza odpadkov. Izdelali smo anketo z vprašanji o tem, kakšno je ravnanje s
posameznimi vrstami odpadkov. Anketa je bila izvedena 3. in 5. avgusta 2009 v 35
gospodinjstvih v treh izbranih naseljih. Izbrali smo naselja Dolena, Trdobojci in Velika
Varnica, saj smo na podlagi zbranih podatkov ugotovili, da so to edina naselja v občini, ki so
še skoraj v celoti brez urejenega odvoza odpadkov. V naselju Dolena je bilo izpolnjenih 7, v
naselju Trdobojci 10 in v naselju Velika Varnica 18 anketnih vprašalnikov. Skupaj smo
anketirali 20 % gospodinjstev v izbranih naseljih. V naselju Dolena je bilo v anketo zajetih 12
% gospodinjstev, v naselju Trdobojci 27 % in v naselju Velika Varnica 24 %. Pri anketiranju
ni bilo težav, saj so bili ljudje pripravljeni sodelovati, vendar je bilo pri nekaterih vprašanjih
zaznati, da so oklevali s podajanjem odgovorov. Vprašanja so bila postavljena tako, da je
lahko anketiranec izbiral med predlaganimi odgovori ali dodal svoj odgovor. V prvem delu
ankete smo za posamezne vrste odpadkov povprašali, kakšno je ravnanje z njimi, med
ponujene odgovore pa podali pravilne in nepravilne možnosti ravnanja z njimi. Proti koncu
prvega dela ankete smo uporabili tudi vprašanja, kjer so anketiranci lahko podali lastno
mnenje. Drugi del ankete se je nanašal na nekatere splošne podatke o anketirancu in
gospodinjstvu, v katerem živi.
Na podlagi pridobljenih podatkov smo prišli do končnih zaključkov o trenutnem stanju
ravnanja z odpadki v občini Videm, podali smo tudi konkretne predloge za izboljšanje stanja.
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2. ODPADKI
2.1.

OSNOVNI POJMI

Odpadki so predmeti ali snovi, ki jih povzročitelj ne more več uporabiti za proizvodnjo,
preoblikovanje ali porabo in jih zavrže ali jih je dolžan zavreči. Odpadki nastajajo med
pridobivanjem in obdelavo surovin ter po porabi končnega proizvoda (Steiner, Wiegel, 2008).
Definicija odpadka ima velik pomen, saj je meja med snovmi, ki niso odpadki in med tistimi
ki so, včasih zelo zabrisana. V primeru, da gre za odpadek, mora njihov povzročitelj oz.
imetnik poskrbeti za ukrepe in zadolžitve, da zadosti zahtevam glede ravnanja z odpadki.
Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 34/08) določa, da se neka snov lahko opredeli
kot odpadek, ko ustreza naslednjim pogojem:
- V skladu z Zakonom o varstvu okolja je odpadek vsaka snov ali predmet, razvrščen v
eno od skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu odpadkov
(Preglednica 1), ki ga lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne
potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči.
- Odpadek je tudi vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v
seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi
prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali
odstraniti na predpisan način.
Preglednica 1: Pregled skupin v seznamu odpadkov
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične predelave
mineralnih surovin
Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva, priprave in
predelave hrane
Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje ivernih plošč in pohištva,
vlaknin,papirja in kartona
Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij
Odpadki iz rafinerij nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize premoga
Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov
Odpadki iz organskih kemijskih procesov
Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito
(barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv
Odpadki iz fotografske industrije
Odpadki iz termičnih procesov
Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov;
hidrometalurgija barvnih kovin
Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave
kovin in plastike
Oljni odpadki in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj iz točk 05 in 12)
Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 in 08)
Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki
niso navedeni drugje
Odpadki, ki niso navedeni drugje v klasifikacijskemu seznamu
Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi z
onesnaženih območij)
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18

19
20

Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav (razen
odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz zdravstva ali
veterinarstva)
Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav ter priprave pitne vode in
vode za industrijsko rabo
Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in
javnega sektorja), vključno z ločeno zbranimi frakcijami

Vir: Uredba o ravnanju z odpadki, 2008
Med odpadke ne spadajo snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se
odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo (Statistični urad…, 2009).
Če pogledamo poenostavljeno, najpogosteje ločimo naslednje vrste odpadkov (Steiner,
Wiegel, 2008; Odpadki v Sloveniji, 2001):
- komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstva ali njim po naravi ali sestavi podobni
odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitve ali druge dejavnosti. Komunalni odpadki
obsegajo skoraj vse suhe odpadke, ki nastanejo v občini. V to skupino spadajo
gospodinjski odpadki, industrijski, komercialni in institucionalni odpadki, kosovni
odpadki, zeleni odpadki, odpadki javnih služb, ločeno zbrane frakcije za postopke
obnove in nevarni odpadki.
- kosovni odpadki so odpadki iz podskupine “Drugi komunalni odpadki“ s
klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso
primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke. Gradbeni
odpadki niso vključeni v to skupino.
- gospodinjski odpadki so odpadki iz gospodinjstev in ostali odpadki, ki so zaradi
svoje sestave podobni gospodinjskim (npr. odpadki iz trgovin) in se zato zbirajo
skupaj z njimi. Nastajajo tudi pri razdeljevanju hrane v industriji, obrti, in storitveni
dejavnosti.
- industrijski, komercialni in institucionalni odpadki (IKI odpadki) nastajajo v
različnih gospodarskih sektorjih in ustanovah in se zaradi podobnih lastnosti lahko
obravnavajo na način kot gospodinjski odpadki.
- zeleni odpadki so vsi organski odpadki, ki nastanejo na zelenih površinah in
vključujejo pokošeno travo, listje in ostale snovi, ki imajo zmožnost obnove. So del
gospodinjskih in IKI odpadkov ali pa se zbirajo posebej.
- biološko razgradljivi odpadki so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki z vrtov
in parkov ali drugi odpadki, papir karton, ki se razgradijo, če so izpostavljeni
anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja. So del gospodinjskih in IKI
odpadkov ali pa se zbirajo posebej.
- kmetijski odpadki so vsi ostanki od pridelave poljščin in živinoreje, ostanki po
spravilu pridelka in (tekoči) gnoj, ki nastajajo v zelo velikih količinah, a se ponavadi
popolnoma reciklirajo na kraju nastanka.
- gradbeni odpadki so ostanki zidov in ostali odpadki, ki nastanejo pri gradnji, rušenju,
obnovi in rekonstrukciji zgradb. Glavni sestavini teh odpadkov sta gradbeni material
in zemlja.
- nevarni odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so nevarni odpadki po predpisu o
ravnanju z odpadki; vplivajo lahko na zdravje ljudi, na življenjske pogoje živali in
rastlin ter na ostalo okolje, zato je potrebna previdnost in posebni ukrepi pri ravnanju z
njimi. Med nevarne odpadke spadajo odpadna olja, baterije, barve in kemikalije. V
gospodinjstvih ponavadi nastajajo v majhnih količinah.
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-

inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne
spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali drugače kemijsko ali fizikalno ne reagirajo,
niso biološko razgradljivi in ne vplivajo škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na
način, ki povečuje obremenitev okolja ali je zdravju škodljiv.

Ločeno zbrane frakcije so "odpadki iz podskupine “Ločeno zbrane frakcije“ in ločeno
zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine “Embalaža, vključno z
ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega seznama odpadkov,
določenega v predpisu o ravnanju z odpadki" (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi…,
2001).
Ločene frakcije so "ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in na katere se nanaša s
to odredbo določen najmanjši obseg oskrbe" (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi…, 2001).
Nevarne frakcije so "ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, na katere se nanaša s to odredbo določen najmanjši
obseg oskrbe" (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi…, 2001).
Ravnanje z odpadki je "zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov,
vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z
odpadki". (Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008).
Zbiranje odpadkov je "prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki oddajajo ali
prepuščajo, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje pred prevozom zaradi oddaje v
obdelavo". (Uredba o ravnanju z odpadki, 2008).
Predelava odpadkov so postopki, določeni v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki (2008) in
drugi postopki z namenom koristne uporabe odpadkov ali njihovih sestavin. Predelava
odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikliranje snovi v odpadkih, njihov
sežig ali sosežig z energetsko izrabo (npr. sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo, medtem
ko sežig odpadkov zaradi njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki
(2008) in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče
predelati. Odstranjevanje odpadkov je odlaganje v ali na zemljo, obdelava v zemlji, globinsko
injektiranje, površinska zajezitev, izpuščanje v vode in morje, sežiganje, trajno skladiščenje
ipd.
Odlagališče odpadkov je "naprava ali več naprav za odlaganje odpadkov na površino tal ali
pod njo. Za odlagališče se šteje tudi naprava ali del naprave, kjer povzročitelj odpadkov
skladišči svoje odpadke na kraju njihovega nastanka več kakor tri leta pred oddajo v nadaljnjo
predelavo po postopkih predelave v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in stalna
naprava ali del naprave, kjer se odpadki skladiščijo več kakor eno leto pred oddajo v nadaljnjo
ravnanje po postopkih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki"
(Uredba o odlaganju odpadkov…, 2006).
Gospodarjenje z odpadki "zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki" (Pravilnik o ravnanju z odpadki,
1998).
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2.2.

POLITIKA RAVNANJA Z ODPADKI

2.2.1. EVROPSKA UNIJA
Zgodovina okoljske politike v EU se je začela s politiko ravnanja z odpadki (The story…,
2009) in sovpada s procesi na globalni ravni, s katerimi se je začelo soočanje z naraščajočimi
problemi zaradi onesnaževanja okolja. Med letoma 1970 in 1980 so se v Evropi pojavljali
številni dogodki, ki so pokazali, da ima trenutno ravnanje z odpadki veliko pomanjkljivosti in
slabo vpliva na okolje in zdravje ljudi. Države članice so zato pričele izvajati nacionalne
ukrepe za nadzor in upravljanje z odpadki, ki so privedli do sprejetja Okvirne direktive o
odpadkih, Direktive o nevarnih odpadkih (obe iz leta 1975), in pozneje še Uredbe o pošiljkah
odpadkov. Ti trije zakonodajni dokumenti so bili osnova za vzpostavitev strukture ravnanja z
odpadki, saj vsebujejo osnovne opredelitve in koncepte. Naslednji velik premik je bila
Baselska konvencija (1989), ki je uvedla nova merila, pravila in postopke v zakonodaji, ki na
mednarodni in na državnih ravneh urejajo prehod preko meja in odstranjevanje nevarnih
snovi.
Glavni cilji Baselske konvencije so bili (Okolje v Sloveniji 2002, 2003):
• omejiti prehode nevarnih odpadkov preko meja na tisti minimum, ki še omogoča okolju
varno ravnanje z njimi,
• zagotoviti obdelavo in odstranjevanje nevarnih in drugih odpadkov na okolju varen način
čim bližje kraju njihovega izvora,
• čim bolj omejiti proizvodnjo nevarnih in drugih odpadkov (tako količinsko kot tudi glede
na raven škodljivosti).
Kasneje se je izkazalo, da se je Baselska konvencija premalo posvetila sprejemljivim načinom
ravnanja z odpadki – odlaganju, sežiganju in recikliranju, saj niso upoštevali mogočih vplivov
na okolje in dovoljenih mejnih vrednosti. Večino teh vrzeli je bilo zapolnjenih z Direktivo o
odlaganju odpadkov na odlagališčih (2001) in z Direktivo o sežiganju odpadkov (2000).
Standarde za številne dejavnosti, povezane z odpadki, določa tudi leta 1996 sprejeta Direktiva
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC). Ta direktiva nalaga
industrijskim in kmetijskim dejavnostim z velikim potencialom onesnaževanja pridobitev
dovoljenja, ki se izda le, če so izpolnjeni določeni okoljski pogoji. Družba tako sama
prevzame odgovornost za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja, ki ga povzroči. Med
drugim je bila uvedena hierarhija ravnanja z odpadki, koncept »onesnaževalec plača« ter
vzpostavljen nov koncept prioritetnih tokov odpadkov. Pri hierarhiji ravnanja z odpadki so
prednostne usmeritve Evropske unije preprečevanje, zmanjševanje in ponovna uporaba, šele
nato sledijo recikliranje, pridobivanje energije iz odpadkov ter odstranjevanje. Za sonaravno
ravnanje z odpadki je potrebno v osnovi preprečevati njihovo nastajanje. Koncept
»onesnaževalec plača« želi doseči, da povzročitelji okoljske škode prevzamejo pravno in
finančno odgovornost. Državni organi so dolžni zagotoviti, da izvajalci sami odgovorno
izvajajo in financirajo potrebne ukrepe za preprečevanje oz. odpravo škode (Steiner, Wiegel,
2008).
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Slika 2: Hierarhija ravnanja z odpadki

Vir: Steiner, Wiegel, 2008, str. 17
Konec 80. in 90. let 20. stoletja je Evropska unija sprejela smernice, s katerimi je poskusila
urediti posebne vrste odpadkov (npr. akumulatorji, baterije, mineralna olja, PCB, …) in
načine odstranjevanja odpadkov (Keuc, 2002). Te smernice se sprejemajo ob soglasju vseh
članic Evropske Unije in so tako le minimalen standard, ki ga lahko vsaka država glede na
lastna pričakovanja, ocene in odločitve tudi zaostri.
Izvajanje strategij in programov o ravnanju z odpadki je bilo dodatno okrepljeno z različnimi
okoljskimi akcijskimi programi. Zadnji tak program nosi naslov »Naša prihodnost, naša
izbira« (2002). Njegovi cilji za obdobje 2002-2010 so pretrganje povezave med gospodarsko
rastjo in rastjo količin odpadkov, preprečevanje nastajanja odpadkov ter trajnostna
proizvodnja in potrošnja (Keuc, 2005).
Leta 2006 je bila sprejeta Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadkih,
ki postavlja institucionalni okvir in zastavlja zavezujoče cilje za ravnanje z odpadki v državah
članicah EU. Direktiva je še v procesu sprejemanja sprememb. Osnovana je na hierarhiji
ravnanja z odpadki (Slika 2).
Sprejeti so bili naslednji cilji (Steiner, Wiegel, 2008):
- Države članice morajo izdelati načrte za ravnanje z odpadki;
- Zmanjšanje skupne letne količine nastalih odpadkov do leta 2012 (vrednost iz 2008 ne
sme biti presežena);
- Do leta 2020 je treba reciklirati 50 % komunalnih in 70 % gradbenih odpadkov;
- Do leta 2015 je potrebno vzpostaviti sisteme za ločeno zbiranje papirja, kovin, plastike,
stekla, tekstila, biološko razgradljivih odpadkov, ostankov olj in nevarnih odpadkov;
- Status ustanove za recikliranje bodo pridobile le sežigalnice z visoko energetsko
učinkovitostjo.
Kot smo že omenili, je eno izmed glavnih načel v Evropski uniji preprečevanje nastajanja
odpadkov. Glavni načini za dosego tega cilja so (Steiner, Wiegel, 2008):
- oblikovanje ciljev, ki presegajo sedanje zahteve evropske politike ravnanja z odpadki in
se nanašajo na konsolidacijo ter zmanjšanje nastajanja odpadkov;
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- sestava posebnega poglavja o preprečevanju nastajanja odpadkov v Direktivi
2006/12/EC;
- kvantitativni cilji preprečevanja;
- razvoj kazalcev za merjenje razvoja nastajanja odpadkov;
- vzpostavitev evropskega institucionalnega okvirja za preventivo nastajanja odpadkov,
tudi z ekološko proizvodno politiko;
- hitro sprejetje preventivnih programov v državah članicah.
Da bi lahko Evropska unija dosegla zastavljene cilje za trajnostno ravnanje z odpadki so
potrebni ukrepi, ki bodo pretrgali dosedanjo povezavo med gospodarsko rastjo, rabo naravnih
virov in nastajanjem odpadkov. V zadnjem obdobju so dejavnosti Evropske unije usmerjene
predvsem v trajnostno rabo naravnih virov in oblikovanje celovite politike proizvodov (Keuc,
2005).
2.2.2. SLOVENIJA
Normativna ureditev ravnanja z odpadki v Sloveniji je bila še nedolgo nazaj eno najslabše
urejenih področij varstva okolja v Sloveniji. To ne pomeni, da odpadki ne predstavljajo
grožnje za okolje, temveč to odraža slab družbeni odnos in načine ravnanja z odpadki v
Sloveniji.
Od leta 1978 je celovit sistem ravnanja z odpadki urejal Zakon o ravnanju z odpadki, ki ga je
leta 1993 zamenjal Zakon o varstvu okolja. Zakon o ravnanju z odpadki je določal, da je treba
preprečevati in omejevati nastajanje odpadkov, skrbeti za ponovno uporabo odpadkov in za
smotrno, neškodljivo in okolju primerno ravnanje z odpadki. Glavni nosilci so bila podjetja,
samostojni podjetniki, komunalna podjetja in krajevne skupnosti, ki so se povezovali v
različna združenja. Zakon o varstvu okolja je na novo pristopil k reševanju problematike
ravnanja z odpadki, saj je sledil vsem trendom novejšega časa, ki so jih narekovali
mednarodni akti. Sočasno je bil sprejet tudi zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št 32/93), ki je določil organizacijsko obliko in sistem ustanavljanja javnih služb in
zaokroževal pristop urejanja ravnanja z odpadki (Viler Kovačič, 2001).
Razvoj ravnanja z odpadki je močno napredoval po letu 1998, ko je bil sprejet Pravilnik o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), ki je postavil temelje nove
ureditve. Okvirni predpis je bil vse do leta 2008, ko ga je zamenjala Uredba o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS št. 34/08). Pravilnik o ravnanju z odpadki oz. od leta 2008 naprej
Uredba o ravnanju z odpadki med drugim določa obveznosti posameznih akterjev ravnanja z
odpadki, klasifikacijski seznam vseh odpadkov, obveznosti gospodarjenja z odpadki,
prepoved mešanja odpadkov, načine ravnanja z odpadki in obveznosti poročanja (Keuc,
2002). Na osnovi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 41/04) je bilo sprejetih 21
podzakonskih aktov. Upoštevana je bila tudi zakonodaja Evropske unije, saj se je Slovenija z
odločitvijo, da se vključi, zavezala, da prevzame in uveljavlja njeno zakonodajo tudi na
področju ravnanja z odpadki, tako da je ta sistemsko urejena in usklajena z evropskim
pravnim redom. Pravilnik o ravnanju z odpadki dopolnjujeta dve hčerinski skupini predpisov.
V prvo spadajo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr. amalgamski
odpadki, avtomobilske gume, azbest, odpadne baterije in akumulatorji, embalaža in odpadna
embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki
vsebujejo nevarne snovi, gradbeni odpadki, izrabljena motorna vozila, klavnični odpadki in
kužni material živalskega izvora, komunalni odpadki, ladijski odpadki, blata komunalnih
čistilnih naprav in greznični mulji, odpadna olja, odpadna jedilna olja in masti, organski
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kuhinjski odpadki, PCB/PCT ipd.) in v drugo predpisi, ki obravnavajo zahteve po posameznih
dovoljenjih in pogoje za obratovanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje,
sežiganje, mehanska in biološka obdelava odpadkov ipd.) (Operativni program odstranjevanja
odpadkov, 2008). Konkretne ukrepe in stroške izvajanja določajo operativni programi, ki
dopolnjujejo nekatere predpise. Pravila ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov s
klasifikacijskega seznama urejajo posamezni izvršilni predpisi, ki jim sledijo operativni
programi ali programi ravnanja, ki določajo konkretne ukrepe in stroške izvajanja.
Po Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja (2005) so generalni cilji in usmeritve,
ki so skupni posameznim operativnim programom in programom ravnanja oziroma iz njih
izhajajo:
- zapiranje krožnih snovnih tokov v smislu definiranja in obravnave življenjskih
ciklusov virov in dobrin z opredelitvijo optimalnih deležev uporabe in predelave
odpadkov na osnovi cost-benefit analiz,
- zmanjševanje količin odpadkov z integracijo proizvodnih in porabniških vzorcev in
navad, življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih aktivnosti in ukrepov,
demografskih sprememb z namenom jasne opredelitve povezanosti in medsebojnih
interakcij med:
o nastajanjem in preprečevanjem nastajanja odpadkov, upravljanja z viri in
integralno gospodarsko politiko;
o z upoštevanjem in vključevanjem parcialnih usmeritev in ciljev kot so
kemikalije, IPPC, motorna vozila, električna in elektronska oprema in
podobno;
o promocija preprečevanja nastajanja odpadkov, promocija predelave
(recikliranja) odpadkov, postavitev manjkajočih standardov in deležev
predelave odpadkov;
o zmanjševanje vplivov na okolje (predvsem v povezavi z odlaganjem odpadkov:
emisije TGP, izcedne vode), prenos odgovornosti za odpadek oziroma
izrabljen proizvod na proizvajalce, uvajanje ekonomskih instrumentov
(okoljskih taks)".
V Sloveniji je odgovornost za ravnanje z odpadki urejena tako, da je razporejena med državo
in pristojne lokalne skupnosti (občine) oz. gospodarske (komunalne) javne službe. Država je
odgovorna za politiko ravnanja z odpadki, zakonodajo in medresorsko sodelovanje. Lokalne
skupnosti ter proizvajalci odpadkov so odgovorni za izvajanje dejavnosti, ki jih narekuje
država.
Splošni predpisi, ki določajo področje ravnanja z odpadki v Sloveniji so Zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS št. 39/06 in spremembe); Resolucija o nacionalnem programu varstva
okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Uradni list RS št. 2/06) ter Uredba o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS št. 34/08). Tem sledijo predpisi za posamezne vrste odpadkov ter predpisi za
predelavo / odstranjevanje odpadkov.
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2.2.3. OBČINA VIDEM
V občini Videm določa ravnanje z odpadki Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Videm (Uradni list
RS, št. 118/05). Odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odstranjevanja
komunalnih odpadkov ali odlaganja ostankov predelave na območju Občine Videm. Izdelan
je bil na podlagi veljavne zakonodaje za ravnanje z odpadki v Sloveniji.
Glede na hierarhijo dokumentov v Evropski uniji morajo posamezne občine v Sloveniji za
učinkovito ravnanje z odpadki upoštevati vse predpise sprejete na evropski in nacionalni
ravni.
2.3.

RAVNANJE Z ODPADKI

V Sloveniji je temeljni predpis, ki določa obvezna ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov,
Uredba o ravnanju z odpadki. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in
odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po
zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov (Viler
Kovačič, 2001).
Temeljna načela ravnanja z odpadki so reševanje problematike odpadkov na izvoru, načelo
preventive, ločeno zajemanje snovnih tokov odpadkov, načelo vračanja naravi, racionalnost in
postopnost vzpostavitve mreže objektov in naprav, ki so namenjene ravnanju z odpadki,
racionalnost ravnanja s prostorom, varovanje naravnih in kulturnih vrednot, načelo
inertizacije odloženih odpadkov, saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen. (Keuc,
2005).
Temeljni cilji ravnanja z odpadki so (Pravilnik o ravnanju…, 1998; Keuc, 2002):
- s sistemom dovoljenj uvesti upravni in inšpekcijski nadzor nad akterji ravnanja z
odpadki,
- spodbuditi načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje
nastajanja odpadkov na izvoru,
- zagotoviti sledljivost tokov odpadkov od nastanka do odstranjevanja z uvedbo sistema
razvrščanja odpadkov in evidenčnih listov,
- na podlagi obveznega poročanja akterjev ravnanja z odpadki urediti celovit
informacijski sistem spremljanja količin nastalih, predelanih in odstranjenih odpadkov
kot podlago za kakovostno načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjševanje.
Problematika ravnanja z odpadki se ne sme reševati linearno, saj je to pripeljalo do čezmerne
rabe omejenih naravnih virov. Zaradi tega mora imeti ravnanje z odpadki čim manj
škodljivega vpliva na okolje, pod pogojem, da se čim več odpadkov vrne v proizvodnjo.
Uresničitev takšne zamisli zahteva ogromno sprememb tako pri sami izdelavi kot tudi končni
uporabi ter vračanju uporabljenega ali izrabljenega izdelka na začetek proizvodnje. Industrija
bi se morala prilagoditi in proizvajati izdelke, ki bi vsebovali čim manj nevarnih snovi in čim
več materialov, ki bi jih lahko vrnili v proizvodni proces. V naslednjem koraku bi bilo veliko
odvisno od ozaveščenosti uporabnikov, saj bi jih morali prepričati, da dajo prednost takim
izdelkom in jih ob koncu uporabe ne odvržejo v smeti, pač pa poiščejo ustrezno zbirno mesto,
s čimer zagotovijo, da je zavržen izdelek neonesnažen z drugimi snovmi in je s tem lažje
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zagotoviti nadaljnje ravnanje, skladno z določeno hierarhijo ravnanja z odpadki. Na ta način
ne prihranimo le naravnih virov, pač pa tudi energijo, ki je potrebna za pridobivanje surovin –
izlužitev, prevoz, predelavo in pripravo za proizvodnjo. (Agencija RS za okolje, 2009).
Za posamezno vrsto ravnanja z odpadki je od pristojnega upravnega organa treba pridobiti
dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.
Nad posameznimi akterji ravnanja z odpadki je tako treba zagotoviti upravni nadzor. Sistem
je podkrepljen z obveznostjo izmenjave evidenčnih listin o izvoru odpadkov, vodenjem
evidenc in obveznim poročanjem o količinah zbranih, prevoženih, predelanih ali odstranjenih
odpadkov (Keuc, 2002). Noben akter ravnanja z odpadki ne sme med seboj mešati različnih
vrst odpadkov (razen če ima za to posebno dovoljenje).
Preglednica 2: Akterji ravnanja z odpadki
AKTER
Povzročitelj

DEFINICIJA
je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov
(izvirni povzročitelj odpadkov) oziroma vsaka oseba, ki izvaja
predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti
ali sestava teh odpadkov
Imetnik
je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v
posesti.
Predelovalec
je oseba, ki predeluje odpadke, ne glede na to, ali je njihov povzročitelj ali
pa predeluje odpadke drugih imetnikov
Odstranjevalec je oseba, ki odstranjuje odpadke, ne glede na to, ali je njihov povzročitelj ali
pa odstranjuje odpadke za druge imetnike
Zbiralec
je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje določene vrste
odpadkov
Prevoznik
je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov
drugih imetnikov
Posrednik
je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja posredništvo pri
zagotavljanju predelave ali odstranjevanja odpadkov od drugih imetnikov
Vir: Pravilnik o ravnanju z odpadki, 1998; Keuc, 2002

Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki narekujejo aktivnosti na treh ravneh
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2008):
- lokalna (občinska) raven: zbiranje komunalnih odpadkov, zagotavljanje čim boljšega
ločevanja odpadkov na izvoru, naknadno sortiranje, preprostejši postopki obdelave in
predelave odpadkov (na primer stiskanje, kompostiranje v kopah na prostem in
podobno) ter oddajanje posameznih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi.
- regijska (medobčinska) raven: centri 1. reda (le izjemoma 2. reda): naknadno
sortiranje, obdelava odpadkov (kompostarne, mehansko-biološka obdelava,..),
oddajanje določenih zvrsti odpadkov v nadaljnjo predelavo, v skladu s predpisi,
recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij odpadkov, odlaganje
preostankov odpadkov ter priprava odpadkov za termično obdelavo, termična
obdelava preostankov odpadkov s proizvodnjo energije na nivoju regije in odlaganje
preostankov po termični obdelavi.
- nadregijska raven (omrežje regijskih centrov): termična obdelava preostankov
odpadkov na nadregijskem nivoju (pokrivanje potreb več regij) z izrabo energije in
odlaganje preostankov po termični obdelavi.
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Slika 3: Shema splošnega koncepta ravnanja z odpadki

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, 2008
V nadaljevanju bomo kratko predstavili ravnanje z odpadki v Sloveniji, ki je povzeto iz
publikacije Okolje na dlani (2007) in aplikacije Kazalci okolja, Agencije RS za okolje.
V Sloveniji nastane na prebivalca povprečno 400 kg komunalnih odpadkov na leto, kar
pomeni, da vsak povzroči nekaj več kot en kilogram na dan. Povprečje za Evropo znaša 520
kg odpadkov na prebivalca (Odpadki in materialni viri, 2009).
Količina nastalih odpadkov ni nujno povezana z mestnim življenjem, saj je med občinami, v
katerih nastane več kot 450 kg odpadkov na prebivalca, sedem od enajstih mestnih občin in
tudi štiri občine z manj kot dva tisoč prebivalci.
Slika 4: Nastajanje in zbiranje odpadkov v Sloveniji

Vir: Okolje na dlani, 2007, str.70
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V Sloveniji razpršena poseljenost, naravne in prostorske razmere otežujejo vzpostavitev
osrednjih objektov za predelavo in odstranjevanje odpadkov, problematiko komunalnih
odpadkov pa je smiselno reševati v okviru regijskih centrov za ravnanje z odpadki – RCRO.
Teh bi naj bilo največ 12, dopolnjevali pa bi jih naj objekti in naprave v ti. podcentrih.
Osnovno omrežje centrov za ravnanje z odpadki tvorijo centri prvega reda ali regijski centri
za ravnanje z odpadki, ki so najvišja oblika medobčinskega združevanja in vključujejo 90.000
ali več prebivalcev – na proučevanem območju je to Podravje. Osnovno omrežje dopolnjujejo
zaradi prostorskih, logističnih in drugih razlogov centri drugega reda in pokrivajo območja s
številom prebivalcev od 55.000 do 90.000, kot je to v našem primeru območje Spodnjega
Podravja. Centri tretjega reda ali podcentri zaokrožujejo manjša območja, ki imajo premalo
prebivalcev za gospodarno ravnanje z odpadki, so pa homogena, na daljših transportnih
razdaljah ali z več izdelanimi dolgoročnimi izhodišči za ravnanje (Okolje na dlani, 2008).
Eden izmed dveh centrov, ki obratujeta, so Gajke v Spuhlji, štirje se gradijo, preostali pa se
pripravljajo in se zanje išče primerna lokacija.
V Sloveniji nastane okoli šest milijonov ton odpadkov na leto, količine pa zadnja leta še
naraščajo. Vzroke za to gre iskati v dejstvu, da je gospodarska rast zelo povezana z
naraščanjem količin odpadkov in več trošimo, večji je dobiček podjetij. Vedno več je tudi
izdelkov za enkratno uporabo ali pa je njihova življenjska doba vedno krajša.
V Sloveniji so tehnične možnosti za predelavo odpadkov čedalje boljše. Sem spada reciklaža,
ponovna uporaba ter termična obdelava, pri kateri uporabimo odpadke kot alternativni vir
energije. Od leta 2002 se predela več kakor polovica industrijskih odpadkov, medtem ko se
komunalni odpadki še vedno v večini odlagajo (leta 2006 85 %). Od nevarnih odpadkov jih
gre v odstranjevanje manj kot 40 %. Predelava ni trajnostna rešitev, saj še vedno ostanejo
ostanki, ki jih je treba odložiti.
Do konca leta 2007 je bilo v Sloveniji evidentiranih 83 odlagališč odpadkov, ki so v fazi
obratovanja ali zapiranja; od tega 60 odlagališč, ki so javna infrastruktura ter 23 odlagališč
industrijskih odpadkov. Za 24 odlagališč je predvidena izvedba načrta neizvedenih del kot
faze zapiranja v skladu z zakonodajo s področja odlaganja odpadkov, 28 odlagališč pa je do
konca leta 2008 v fazi izvedbe prilagajanja tehničnim zahtevam predpisa o odlaganju
odpadkov. Ostalih 8 odlagališč ima zgrajena odlagalna polja skladno z zahtevami zakonodaje
na področju odlaganja. Najkasneje do 15.7.2009 naj bi zaprli še 23 komunalnih odlagališč, ki
jim bo potekla veljavnost. Po podatkih Agencije RS za okolje se je v letu 2007 odlagalo
odpadke na 44 odlagališčih javne infrastrukture. Na preostalih odlagališčih se odpadki niso
odlagali, izvajala so se le zapiralna dela (Kazalci okolja, 2009).
Povprečna sestava odloženih odpadkov na odlagališčih nenevarnih – komunalnih odpadkov v
letu 2007 je bila sledeča: komunalni odpadki 80,5 %, gradbeni odpadki 6,8 %, odpadki iz
obdelave odpadnih voda 3,9 %, odpadna embalaža 0,2 %, odpadki iz obdelave lesa in uporabe
papirja 1,8 % in ostali odpadki 6,8 % (ibid.).
Reševanje problematike ravnanja z odpadki je za Slovenijo pomembno zaradi zagotovitve
večjega deleža ponovne uporabe in recikliranja ter zniževanja količin odpadkov pri izvoru,
kar znižuje porabo naravnih virov. Snovna izraba odpadkov pomeni manjšo potrebo po
odlagališčih in s tem je zmanjšan problem umestitve odlagališča v prostor. Odpiranje novih
obratov za predelavo pomeni nova delovna mesta (Agencija RS za okolje, 2009).
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Ravnanje z odpadki mora biti takšno, da ni ogroženo človekovo zdravje in se ne uporabljajo
postopki in metode, ki bi čezmerno obremenjevali okolje. Posebej je treba paziti, da ne pride
do čezmernih obremenitev voda, zraka, prsti, do čezmernih obremenitev s hrupom in
vonjavami, do bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev živali in rastlin ter do škodljivih
vplivov na pokrajino ali zavarovana območja.
Eden izmed načinov za uresničitev ciljev glede ravnanja z odpadki je izobraževanje,
usposabljanje in informiranje, saj nezadostno poznavanje problematike na državni in lokalni
ravni vnaša v odgovorne strukture zmedo in nemir. V praksi ni enotnega pristopa k reševanju
problematike, saj vsaka občina išče svoje rešitve, manjša komunalna podjetja pa nimajo
zadostnega znanja. Na lokalni ravni se velikokrat pojavi odpor s strani prebivalcev, ki
onemogočajo ugoden nadaljnji razvoj. Premajhno je tudi ozaveščanje ob objavi novih
predpisov in znanja za njihovo izvajanje velikokrat primanjkuje. Veliko dela bo potrebnega
tudi za to, da bo kaznovalna politika bolj učinkovita.
2.3.1. TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADKI
V devetdesetih letih 20. stoletja se je pogled na odpadke spremenil, saj se je začelo
uveljavljati trajnostno ravnanje z odpadki. Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe
današnjih generacij, ne da bi pri tem oviral možnosti prihodnjih generacij pri zadovoljevanju
njihovih lastnih potreb (Keuc, 2005). Eden izmed načinov zagotavljanja takšnega razvoja je
tudi ustrezno gospodarjenje z odpadki, saj zaradi naraščanja porabe naravnih virov in
materialne potrošnje nastaja vedno več odpadkov, ki pomenijo obremenitev za okolje.
Koncept trajnostnega razvoja predpostavlja tri načela glede ravnanja z odpadki (Keuc, 2005):
- načelo upravljanja »od zibelke do groba«, ki od proizvajalcev zahteva, da zagotovijo
učinkovito rabo naravnih virov v celotnem življenjskem krogu proizvodov in pri
pripravi, oblikovanju in izdelavi proizvodov poskrbijo za uporabo reciklabilnih
materialov, podaljšanje njihove življenjske dobe in zmanjševanje uporabe nevarnih
snovi.
- načelo odgovornosti proizvajalcev, ki od slednjih zahteva, da prevzamejo odgovornost
za odstranjevanje svojih proizvodov, ki so postali odpadek in jih s tem spodbuja k
zmanjševanju in opuščanju uporabe nereciklabilnih in nevarnih materialov.
- načelo spreminjanja proizvodnih in potrošniških vedenjskih vzorcev, ki zahteva
celovito soočanje različnih akterjev v gospodarjenju z odpadki z namenom, da se
spremeni odnos do rabe naravnih virov.
S trajnostnim ravnanjem z odpadki se tradicionalno razumevanje odpadka spremeni, saj
odpadkov ne obravnava več kot neuporabne smeti, temveč kot snovi in predmete, ki jih je
mogoče spet uporabiti, predelati in reciklirati. Sežiganje in odlaganje odpadkov nista v skladu
s tem konceptom, saj gre za uničenje naravnih virov. Za dosego tega koncepta je potreben
premik od upravljanja z odpadki k ohranitvi virov in za dosego tega je potrebna sprememba v
načinu dojemanja odpadkov. Linearno razmišljanje je treba zamenjati s cikličnim in doseči,
da se surovine vrnejo na začetek proizvodnega kroga, še preden postanejo odpadek (Keuc,
2005). Zelo pomembno pa je tudi sodelovanje državljanov na lokalni ravni, ki morajo
sodelovati pri nastajanju sistemov ravnanja z odpadki in prevzeti tudi del odgovornosti za
uspešnost izvajanja. Da se lahko oblikujejo priporočila in smernice za izboljšanje stanja, je
zelo pomembno, da se ve, kakšno je trenutno stanje. Nujno je potrebna analiza stanja na
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področjih politike in zakonodaje o odpadkih, količin odpadkov in trendov, odzivanja podjetij
in gospodinjstev ipd.
V svetu je v želji po trajnostnem ravnanju z odpadki nastalo gibanje Zero Waste, ki nasprotuje
odlagališčem in sežiganju odpadkov ter spodbuja njihovo recikliranje in ponovno uporabo ter
tako vodi k družbi brez odpadkov. Zero Waste povezuje delovanje lokalnih skupnosti
(ponovna uporaba, recikliranje, kompostiranje in zbiranje nevarnih snovi) in delovanje
proizvajalcev (opuščanje uporabe nevarnih snovi, preoblikovanje embalaže in izdelkov) v
skladu z zahtevami trajnostnega razvoja (Oblak, 2000). V procesu gibanja se ustvarjajo tudi
dodatna delovna mesta, nove oblike podjetništva, veča se učinkovitost, zmanjšuje uporaba
dragih materialov iz naravnih virov in znižujejo stroški odstranjevanja odpadkov (ibid.).
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3. GEOGRAFSKA OPREDELITEV OBMOČJA PROUČEVANJA
O območju, ki ga obsega občina Videm, so pisali tudi nekateri geografi. Anton Melik (1957)
je v svojem delu Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino omenjal Štajersko Podravje,
katerega spodnji del je Spodnje ali Nizko Panonsko Podravje. V to enoto je ob Dravinjskih in
Slovenskih goricah zajel tudi Dravsko polje in Haloze. Dravsko polje je delil na Zgornje in
Spodnje Dravsko polje, ki ju ločuje reka Drava med Ptujem in Vidmom ter se tam prestavi od
roba Slovenskih goric k vznožju Haloz. Melik je celotno območje opredelil kot Dravsko polje,
čeprav je zapisal, da se Spodnje Dravsko polje lahko imenuje tudi Ptujsko polje, vendar je ime
po Dravi bolj udomačeno in naravno. Haloze je delil na Spodnje (na vzhodu) in Zgornje
Haloze (na zahodu). (Melik, 1957).
Ilešič je v svojih raziskavah uporabljal ime Podravska ravnina. Za njen zahodni del je
uporabljal ime Dravsko polje (kasneje Zgornje Dravsko polje), za vzhodni del pa ime Ptujsko
polje (Bračič, 1975).
Pak v svoji doktorski disertaciji »Družbeno geografski razvoj Zgornjega Dravskega polja«
izpostavlja problem poimenovanja obeh polj in uporablja imeni Zgornje Dravsko polje za
zahodni del ter Spodnje Dravsko polje oz. Ptujsko polje za vzhodni del (Pak 1969; Bračič,
1975).
Vladimir Bračič je v delu Ptujsko polje (1975) omenjal ime Podravska ravnina, ki se začenja
v obliki mogočnega naplavinskega dravskega vršaja pri Mariboru in prehaja pri Ormožu v
Varaždinsko ravan. Podravsko ravnino na zahodu oklepa Pohorje, s severa in juga pa
Slovenske gorice in Haloze. Drava je med Ptujem in Halozami pokrajino prerezala na večji in
širši zahodni del (Dravsko polje) ter na manjši in ožji vzhodni del (Ptujsko polje). Bračič v
tem delu zavrača prestavitev meje med Dravskim in Ptujskim poljem na črto Hajdina-Lovrenc
in jo trdno postavlja na Dravo med Ptujem in Vinorodnimi Halozami. Isti avtor se je posebej
ukvarjal tudi s samimi Halozami, ki jih je razdelil na Vinorodne Haloze in Gozdnate Haloze.
Ivan Gams je v svoji regionalizaciji iz leta 1983 ozemlje umestil v makroregijo Subpanonske
Slovenije. Ozemlje sedanje občine Videm je bilo razdeljeno na mezoregiji Haloze in
Dravinjske gorice ter Dravsko-Ptujsko polje. V pokrajinskoekološki členitvi iz leta 1986 je
ozemlje umestil v regiji Podravinjske gorice ter Dravsko-Ptujsko polje (Gams, 1983; Gams
1986).
Karel Natek je leta 2002 (Špes in sod., 2002) dopolnil Gamsovo pokrajinskoekološko členitev
in uporabil tri stopnje členitve. Na prvi stopnji je proučevano ozemlje del pokrajinskega
sklopa Panonske Slovenije, na drugi stopnji je del pokrajinskih enot Ravnina ob Dravi in
Haloze, na tretji stopnji pa ga uvrščamo v pokrajinske podenote Holocenska ravnica vzdolž
Drave, Dravsko polje in Vinorodne Haloze.
Po Plutovi regionalizaciji po sonaravnih kriterijih (1999) spada ozemlje občine v makroregijo
Podravje in sicer natančneje v mezoregijo Spodnje Podravje (Plut, 1999).
Nova geografska regionalizacija GIAM ZRC SAZU iz leta 1998 (Slovenija…, 1998) uvršča
ozemlje občine Videm v makroregijo Panonski svet. Severni del občinskega ozemlja spada v
mezoregijo Dravska ravan in sicer v njen zahodni del na desni strani Drave, ki se imenuje
Dravsko polje. Južni del občine pa spada v mezoregijo Haloze, natančneje Vinorodne Haloze.
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Občina Videm leži v Severovzhodni Sloveniji na južnem robu Dravskega polja in zavzema
tudi del Vinorodnih Haloz, obe pokrajinski enoti ločuje reka Dravinja.
V diplomskem delu smo za severni del proučevanega območja uporabljali ime Dravsko polje,
za južni del proučevanega območja pa Vinorodne Haloze oz. velikokrat le Haloze, kar se
ujema z najnovejšo regionalizacijo. Po zgledu Plutove regionalizacije smo za ime širše regije,
v katero se uvršča tudi občina Videm, uporabljali ime Spodnje Podravje.
Slika 5: Lega občine Videm

Vir: Občina Videm, 2009b
Na jugu občino Videm omejuje državna meja s Hrvaško (10km), na zahodu meji na občine
Podlehnik, Majšperk in Žetale, na severozahodu na občino Kidričevo, na severu na občini
Hajdina in Ptuj ter na vzhodu na občini Markovci in Cirkulane. Ozemlje občine zavzema
površino 80,2 km² (Radovanovič, 2004).
Občina Videm se deli na osem manjših enot – krajevnih skupnosti, ki se naprej delijo na 30
naselij (Občina Videm, 2009a):
- KS Dolena obsega naselja Dolena, Popovci (od hišne številke 1 do 20) in Zgornja
Pristava (hišne številke od 1 do 40);
- KS Lancova vas obsega naselje Lancova vas;
- KS Leskovec obsega naselja Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče,
Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica,
Veliki Okič in Zgornji Leskovec;
- KS Pobrežje obsega naselje Pobrežje;
- KS Sela obsega naselja Barislovci, Popovci (od hišne številke 20), Sela, Trnovec in
Zgornja Pristava;
- KS Tržec obsega naselja Tržec, Jurovci in Majski vrh (od hišne številke 1 do 8);
- KS Soviče-Vareja-Dravci obsega naselja Soviče, Vareja in Dravci;
- KS Videm pri Ptuju obsega naselja Dravinjski vrh, Ljubstava, Majski vrh (od hišne
številke 8 naprej), Šturmovci in Videm pri Ptuju.
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V Halozah ležijo vsa naselja iz KS Leskovec in KS Soviče-Vareja-Dravci ter naselja Majski
vrh, Ljubstava, Dravinjski vrh, Dolena, Zgornja Pristava in Popovci. Ostala naselja ležijo na
območju Dravskega polja.
Karta 1: Občina Videm s posameznimi naselji

Avtor: Vesna Polanec; Vir: ARSO, GURS, 2009
Občina Videm je nastala leta 1995 ob odcepitvi od mestne občine Ptuj. V današnji obliki je
bila ustanovljena v letu 1998 na delu območja bivše občine Videm, ki je bila razdeljena na
dve novi občini, in sicer občino Videm in občino Podlehnik. Težnjo po ustanovitvi svoje
občine so pokazali tudi v KS Leskovec, vendar država leta 2006 ni podprla tega predloga.
Leskovška je tako edina od haloških skupnosti, ki ji še ni uspelo obnoviti zgodovinske občine,
ki so jo ukinili po drugi svetovni vojni (Podbrežnik, 2005).
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4. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE VIDEM
4.1.

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

4.1.1. GEOLOŠKO-PETROGRAFSKA SESTAVA IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Ozemlje, ki ga obsega občina Videm, pripada geotektonski enoti Panonski bazen. V splošnem
lahko rečemo, da je Panonski bazen zgrajen iz predneogene podlage, neogenih sedimentov in
kvartarnega pokrova. Njegov nastanek je povezan z različno intenzivnim pogrezanjem večih
enot predneogene geološke podlage, ko je nastalo obširno sedimentacijsko območje. Dravsko
polje je mlada tektonska udorina na prelomni črti Pohorja in Kozjaka (Pak, 1969). Haloze so
nastale z miocenskim gubanjem in s premiki vzdolž prelomov (Osnovna…, 1984;
Osnovna…,1988).
Teren je izsekan z številnimi prelomi v različnih smereh. Na proučevanem ozemlju sta
pomembna polskavski in dravinjski prelom. Polskavski prelom poteka ob južnem robu
mariborsko-ptujske depresije in ob njegovem robu so se na jugu dvignile Haloze hkrati z
ugrezanjem mariborsko-ptujske depresije. Dravinjski prelom poteka ob reki Dravinji. V
Halozah se je izoblikovala značilna antiklinala, ki poteka iz smeri Boča proti Ormožu,
vzhodno od nje pa sinklinalno območje, ki se razteza od Avguština čez Skorišnjak, Paradiž in
Brezovec proti Gorenjskemu vrhu (Bračič, 1967).
Haloze sestavljajo terciarni sedimenti, Dravsko in Ptujsko polje pa prekrivajo kvartarni
sedimenti. Kvartarne sedimente najdemo tudi na več mestih v Halozah (Slovenija…,1998).
Sivi do sivorjavi pliokvartarni sedimenti so zastopani na zahodu občine, na južnem obrobju
Dravskega polja in dosegajo debelino do 4 m. Sestavljajo jih pesek, peščena glina, peščeno
glinast lapor, glinast prod in posamezni prodniki. Tam najdemo tudi peščeno glino, ki leži na
peščeno prodnati podlagi. Barva gline je siva do sivo rjava, njena debelina pa znaša tudi do 8
metrov. Proda je največ v rečnih terasah, ki so sestavljene iz več terasnih nivojev, katerih
višine znašajo od nekaj metrov do 30 m in po starosti pripadajo pleistocenu in holocenu.
Terasni material sestavljajo tudi peščen prod, pesek, melj in peščena glina. Prod so izkoriščali
za gradnjo, zato najdemo ponekod gramoznice. Rečne terase so se ohranile predvsem ob reki
Dravi, v manjši meri pa še ob reki Dravinji, kjer so vidni le manjši ostanki, povečini že
erodiranih terasnih odsekov. Ob reki Dravi najdemo mrtva korita, ki so zapolnjena z meljastoglinastim materialom in organsko glino. Nekatera so popolnoma odsekana oziroma izolirana
od vodnih tokov, nekatera pa imajo še vedno slabo povezavo s posameznimi tokovi.
Aluvialne naplavine najdemo ob reki Dravi, Pesnici in Dravinji ter v številnih manjših in
večjih potokih. Naplavine predstavljajo meljasto-glinasti in peščeni material iz bližnje in
daljne okolice, med katerim so pomešani prodniki. Debelina naplavin znaša do nekaj metrov,
kar je odvisno od velikosti in jakosti vodnega toka. V Halozah najdemo pretežno lapor, ki je
zelo pogosto peščen. Ponekod se menjujejo plasti drobnozrnatega peščenjaka in plasti temno
sivega laporja pa tudi več peščenjaka. Tudi deluvij, ki predstavlja delno transportiran material
že preperele podlage, je zastopan na območju Haloz (Osnovna…, 1984; Osnovna…,1988).
Geološka zgradba je vplivala na nastanek geomorfološke strukture. Na opazovanem ozemlju
ločimo dva tipa reliefa in sicer: gričevnati (Haloze) in ravninski relief (ob reki Dravi).
Dravsko polje je v osnovi suha prodnata ravnina, ki jo na obrobju obkrožajo mokrotni nižinski
predeli, na njeno obliko pa je najbolj vplivala reka Drava. Današnjo podobo Dravskega polja
je ustvarila reka Drava s svojo ogromno akumulacijo v pleistocenu, s kasnejšim
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prestavljanjem svoje struge in erozijo (Pak, 1969). Drava je v površje vrezala terase, ki so
najbolj markantna morfološka oblika ter najvažnejši dejavnik za rabo tal. Terase se
nadaljujejo s severnega dela Dravskega polja vse do rek Dravinje in Polskave na jugu. Pri
Vidmu je vidna prva terasa, pri Lancovi vasi pa druga, obe pa sta lepo ohranjeni (Pak, 1969).
Rečne terase so na proučevanem območju tudi ob rekah Dravinji in Polskavi, vendar so ožje
in slabo vidne zaradi erodiranja. Ob reki Dravi se pojavlja aluvialna ravnica, ki je razgibana
po aktivnih in opuščenih rečnih rokavih ter strugah studenčnic. Aluvialna ravnica je
izpostavljena poplavam, zato je poraščena z grmovjem in drevjem, le ponekod v naselju
Šturmovci in Pobrežje najdemo njive in pašnike. Nadmorske višine na Dravskem polju se
gibljejo od 200 do 250 m.
Vinorodne Haloze so razgibana pokrajina, ki je nastala v terciarju. Na današnjo obliko reliefa
je najbolj vplivalo precej gosto vodno omrežje. Potoki v Halozah so ustvarili sorazmerno
široke doline, saj dosežejo skupno s pleistocenskimi terasami ob potoku Psičini tudi do 1 km
širine in tudi pri nekaterih pritokih so dna dolin dokaj široka (Bračič, 1967). Dno prekriva
vlažna aluvialna naplavina, ki kaže znake zamočvirjenosti ter je ob obilnejšem deževju
velikokrat poplavljena. To je tudi vzrok, da je v Halozah kljub širokim dolinam malo pravih
njiv, saj so le-te pomaknjene na nekoliko dvignjene, ilovnate in bolj suhe pleistocenske terase.
Nadmorske višine se tukaj gibljejo od 210 do 230 m. Nasprotje dolinskemu reliefu so
gričevnati predeli. Večina slemen v Halozah je krajših in ima meridiansko smer (Bračič,
1967). Vzhodna pobočja imajo blag nagib in so razrezana z grapami in jarki, zahodna pobočja
so strma. Značilen je razgiban relief s sorazmerno kratkimi vršnimi grebeni šiljastega
prečnega profila, ki potekajo v medsebojnem odnosu v raznih smereh in sicer vzporedno,
poševno in prečno (Bračič, 1967). Absolutna višina vrhov in slemen je med 300 in 320 m,
izrazito je dviganje od severa proti jugu, ter od vzhoda proti zahodu. Najvišji vrh v haloškem
delu občine je Avguštin (503 m) na skrajnem jugu ob hrvaški meji, kjer več vrhov doseže
višino nad 500 m.
Meja med Gozdnatimi in Vinorodnimi Halozami poteka po potoku Peklača (Slovenija…,
1998), ki teče v skrajnem zahodnem delu proučevanega ozemlja. Ker gre le za majhen del
ozemlja in še ni izrazite razlike z Vinorodnimi Halozami, smo ta del obravnavali še kot del leteh. Da je to upravičeno, potrjuje tudi podatek, da so višine vrhov v Občini Videm tik
vzhodno od Peklače višje kot zahodno. Svet zahodno od Peklače se strmo dvigne šele v
Janškem vrhu (Bračič, 1982), ki pa ni več del Občine Videm.
Za predel Haloz je značilno veliko število zemeljskih plazov različne velikosti, med katerimi
prevladujejo manjši plazovi, tako imenovani usadi. Prožijo se ob obilnem pomladanskem in
jesenskem deževju ter velikokrat ob poletnih nalivih.
Za poselitev, promet in različne gospodarske dejavnosti so bolj primerne ravnine kot gričevja,
zaradi česar so na Dravskem polju prisotne večje obremenitve na okolje in posledično tam
nastane več odpadkov. Zaradi izrazite reliefne razčlenjenosti so Haloze slabše dostopne kot
Dravsko polje, kar se odraža v slabši organizaciji in urejenosti odvoza odpadkov. Odpadki so
se velikokrat odlagali v opuščenih gramoznicah, ki so posledica kopanja proda na ravnini ter v
raznih grapah na pobočjih gričevij, kjer so dalj časa ostali skriti za okolico.
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4.1.2. PODNEBNE RAZMERE
Za Dravsko polje je značilno zmerno celinsko podnebje. Podatki o podnebju za to območje
so nekoliko pomanjkljivi, saj je najbližja meteorološka postaja oddaljena 10 km in se nahaja v
naselju Mestni Vrh pri Ptuju (n.v. 260 m). Glede na podatke z meteorološke postaje Mestni
Vrh (Grafikon 1) za obdobje 1961-1990 vidimo, da so najvišje temperature med junijem in
avgustom, najnižje pa med decembrom in januarjem. April je hladnejši od oktobra. Povprečna
januarska temperatura v izbranem obdobju je znašala -0,6°C, povprečna julijska 19,6°C ter
povprečna letna 9,9°C. Največ padavin pade med junijem in avgustom (primarni višek) ter
novembra (sekundarni višek). Povprečna letna količina padavin za izbrano območje je bila
933,5 mm.
Grafikon 1: Klimogram Mestni Vrh pri Ptuju (obdobje 1961-1990)
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Vir: Klimatografija Slovenije: Količina Padavin, 1995, Klimatografija Slovenije: temperatura
zraka, 1995
Dravska ravan spada med najbolj sončne pokrajine v Sloveniji, njen vzhodni del je nekoliko
toplejši. Spomladi se ozračje hitro segreje in kar štirje meseci imajo povprečno temperaturo
nad 15°C, medtem ko so zime hladne in se temperature včasih spustijo krepko pod ničlo. V
hladni dobi leta je pogosta megla, ki se je okrepila po nastanku Ptujskega jezera. Poletni dež
pada večinoma v nalivih, ki se jim večkrat pridruži tudi toča. Za Dravsko ravan je značilna
tudi vetrovnost, predvsem zaradi pojava zahodnega vetra, močan pa je tudi severni in
severovzhodni veter, ki piha jeseni (Slovenija…, 1998).
Tudi na območju Haloz ne leži nobena meteorološka postaja neposredno v občini, zato smo
uporabili podatke z meteorološke postaje Podlehnik (n.v. 350 m), ki je bila nekoč del občine
Videm. Po podatkih z izbrane meteorološke postaje Podlehnik za obdobje 1961-1990
(Grafikon 2) so najvišje temperature med junijem in avgustom, najnižje pa med decembrom
in januarjem. April je toplejši od oktobra. Povprečna januarska temperatura v izbranem
obdobju je znašala -1,4°C, povprečna julijska 19,5°C ter povprečna letna 9,6°C. Največ
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padavin pade med junijem in avgustom (primarni višek) ter novembra (sekundarni višek).
Povprečna letna količina padavin za izbrano območje je bila 1076 mm.
Grafikon 2: Klimogram Podlehnik (obdobje 1961-1990)
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Vir: Klimatografija Slovenije: Količina Padavin, 1995, Klimatografija Slovenije: temperatura
zraka, 1995.
Količina padavin v Halozah se povečuje od vzhoda proti zahodu.
Povzamemo lahko, da imata oba pokrajinska dela občine zelo podobno podnebje. Razlika je v
povprečni letni količini padavin, saj dobijo Haloze več padavin, in v povprečni januarski
temperaturi, ki je v Halozah nižja kot na Dravskem polju. V obeh delih se velikokrat pojavi
tudi pojav temperaturne inverzije.
Kljub manjšim odstopanjem lahko trdimo, da je podnebje na preučevanem območju zmerno
celinsko podnebje vzhodne Slovenije oz. subkontinentalno podnebje, za katerega je značilno,
da so temperature aprila in oktobra skoraj enake, značilen subkontinentalni padavinski režim
in povprečna količina padavin med 800 do 1000 mm (Ogrin, 1996).
Predvsem pozimi se na proučevanem območju zaradi dolgih noči in šibkega sončnega
obsevanja pogosto pojavljajo temperaturne inverzije, ki preprečujejo razredčevanje morebitne
onesnaženosti, ki lahko nastane zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki (npr. sežiganje).
4.1.3. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Za Dravsko polje je značilno, da so vodni tokovi pomaknjeni na njegovo obrobje, medtem ko
je osrednji del brez tekočih voda, saj voda zaradi prodnate podlage izgine v tla. Ker leži
ozemlje občine na samem jugovzhodnem delu Dravskega polja je rečna mreža tukaj zelo
razvita. Na ozemlju občine so tri večje reke: Drava, Dravinja in Polskava.
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Reka Drava teče na severovzhodnem delu občine in ločuje Dravsko polje od Ptujskega polja,
obenem pa ločuje ozemlje občin Videm in Markovci. Drava ima omiljen snežni režim, zato je
najvišja voda najpogosteje maja ali junija, najnižja pa februarja ali januarja (Slovenija…,
1998). Drugi višek je zaradi dežja oktobra in novembra, ko se ponavadi pojavi tudi absolutni
višek. Dravo spremljajo močni tokovi talne vode, tako da se na tem območju pojavlja veliko
število vodnjakov. Največ vodnjakov je na preseku ježe prve dravske terase s terciarno
osnovo, kjer je Drava načela gladino talne vode in jo prerezala. Drava ima v tem delu več
rokavov in lahko ob močnejšem deževju tudi poplavlja. Vrhnja plast podtalnice je zaradi
močno povečane rabe umetnih gnojil in škropiv v kmetijstvu ter odlagališč odpadkov precej
onesnažena (Slovenija…, 1998).
Dravinja izvira pod Roglo in teče po južnem robu Dravinjskih goric in Haloz vse do izliva v
Dravo pri Vidmu. Njeni desni pritoki so kratki, levi pa tečejo vzporedno z njo. Dravinja in
njeni pritoki imajo dežno-snežni rečni režim, najvišje vode so spomladi in jeseni, ko so
pogoste poplave. Povprečni pretok Dravinje na vodomerni postaji Videm je 12 m³/s. Reka
Polskava zbira vodo s potokov s Pohorja, ter se pri naselju Tržec izlije v Dravinjo. Polskava je
zaradi nasipanja reke Drave porinjena proti skrajnemu jugu Dravskega polja, tik ob vznožje
Haloz. Dravinja in Polskava imata v svojem porečju tipičen hudourniški značaj v zgornjem
delu, medtem ko v spodnjem delu prihaja do razlivanja voda in zajezitvene vloge Drave.
Poplave ob Dravinji na opazovanem območju ne trajajo dolgo, saj se voda že po kakem dnevu
umakne, razen če gre za dolgotrajnejše deževje. Na reki Polskavi v Tržcu je zrasla prva mala
hidroelektrarna v občini (Občina Videm, 2009a; Slovenija…, 1998).
V haloškem delu ni nobenega večjega vodotoka. Potok Psičina izvira na Brezovi gori in se
izliva v Dravo na točki, kjer le-ta zadene ob greben Haloz in se obrne proti severovzhodu.
Psičina je doga okrog 8 km in ni pretirano vodnata, je pa med vsemi potoki Vinorodnih Haloz
najbolj nesimetrična. Z leve se ji pridružijo potoki Ložina (5km), Lipnica (6 km), Črna (5 km)
in Jurošak (5 km), z desne strani pa le dva krajša potoka brez imena, kar dokazuje, da so desni
potoki v Vinorodnih Halozah krajši od levih. To je posledica močnejše regresivne dejavnosti
levih pritokov, ki so se zajedli daleč proti zahodu in ponekod mogoče povzročili celo
pretočitev na škodo desnih pritokov (Bračič, 1967). Potok Peklača izvira na severnem
pobočju Bočko-Maceljske gorske pregrade, teče približno 7 km proti severu ter se nato izlije v
Dravinjo (Bračič, 1982).
Nepravilno odlaganje odpadkov na proučevanem območju lahko vodi do onesnaženja voda,
saj vsebujejo nekateri odpadki zelo nevarne snovi. Odpadki velikokrat končajo v strugah rek
in potokov, saj velja zmotno razmišljanje, da jih bo voda brez posledic nekam odnesla
oziroma jih brez škode zakrila. Zaradi pojava poplav se lahko nevarne snovi prenesejo tudi
daleč v okolico vodnih virov. V prodnih naplavinah, kjer so opuščene gramoznice velikokrat
polne odpadkov, lahko onesnažena voda že v nekaj urah prodre več deset metrov globoko
(Špes in sod., 2002) in onesnaži podtalnico.
4.1.4. PRSTI IN RASTLINSTVO
Na proučevanem območju najdemo zelo raznolike prsti. Vzdolž Drave so obrečne prsti,
vzdolž Dravinje in Polskave pa oglejene prsti. Neposredno ob strugi Drave je pas nerazvitih
prsti, kjer kmetijska raba ni mogoča, na holocenski ravnici pa se je razvila siva aluvialna prst
z veliko drobnega silikatno-karbonatnega peska. Na prvi terasi je siva aluvialna prst že
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debelejša in bolj razvita in zaradi tega že primerna za poljščine. Večino Dravskega polja
prekrivajo kisle rjave prsti na produ (Slovenija…, 1998).
V Halozah najdemo največ plitvih rendzin in evtričnih rjavih prsti na laporju, ki so bogate s
kalcijem in kalijem, vendar jih je zaradi pomanjkanja fosforja in humusa treba gnojiti. Proti
jugu rendzine preidejo v pobočne psevdogleje in psevdooglejene rjave prsti, ki so zaradi
zastajanja vode porasle z gozdovi. Obrečne prsti ob potokih so vlažne in neugodne za njive,
medtem ko so na malo višjih in bolj sušnih legah nastale neoglejene obrečne prsti in ravninski
psevdogleji, ki so za njive že bolj primerni. Nekaj je tudi rigolanih vinogradniških prsti, ki so
nastale na laporju in so zaradi dolgoletnega obdelovanja zelo plitve (Slovenija…, 1998).
Če človek ne bi izkoriščal gozda in s tem spreminjal njegove sestave, bi v ravninskem delu ob
Dravi uspeval gozd belega gabra in doba, ki je skoraj v celoti zamenjan z gozdom rdečega
bora in okroglolistne lakote. Za Haloze je značilen zmerno kisloljubni gozd bukve in belkaste
bekice, katerega sestava se s krčenjem ni bistveno spremenila. V dolinah so na rastiščih
nekdanjih gozdov njive in travniki, na pobočjih pa acidofilni gozd bukve, kostanja in hrasta.
V zahodnem delu občine so zaradi mnogih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ustanovili
krajinski park Šturmovci, ki je največji zavarovani preostanek loke v Sloveniji. Šturmovci so
trikotnik, ki ima za stranici reko Dravo in Dravinjo, naravne in družbene razmere pa so
botrovale temu, da na tako majhnem prostoru najdemo toliko različnih vrst rastlin, ki uspevajo
v tako različnih združbah – od reke in rečnega brega, prek vrbovij, ostankov jelševih logov,
mešanih gabrovih gozdičev, gostih in neprehodnih grmišč, prodišč, mlak, potokov in
močvirij, vse do suhih travnikov (Štumberger, 1993). V območju krajinskega parka najdemo
234 različnih vrst ptic ter veliko vrst kačjih pastirjev (Štumberger, 1993). Krajinski park sicer
spada le delno k območju občine Videm, saj večji del leži v občini Markovci.
Skoraj polovica ozemlja občine (47,63 %) je del območja Natura 2000, katerega namen je
ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer z varovanjem naravnih habitatov ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst (Božičko, 2008). Haloze so del Nature 2000 zaradi Habitatne
direktive – na pobočjih Vinorodnih Haloz namreč uspevajo Kukavičnice (divje orhideje), ki
so drugod redke ali so celo že izginile. Zahodni del ob reki Dravi pa spada v območje Natura
2000 po Direktivi o pticah ter Habitatni direktivi, saj je rastlinstvo in živalstvo tam zelo
pestro.
Prsti so pokrajinski del litosfere, kjer se koncentrirajo snovi s površja, tako da morebitne
iztekle snovi iz nepravilno odloženih odpadkov končajo tam. Te snovi nato rastline črpajo, kar
lahko vodi do propada ekosistemov. Nevarne snovi se lahko z zaužitjem prenesejo naprej na
živali in ljudi, kar lahko vodi do resnih zdravstvenih problemov.
4.2.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

4.2.1. POSELITEV
Videm pri Ptuju se v pisnih virih prvič omenja leta 1355, ko je bil imenovan župnik v cerkvi
ob Dravinji. Videm pri Ptuju se pojavi s svojim imenom v letu 1952, do takrat pa se omenja z
imenom Sv. Vid pri Ptuju. Danes je Videm pri Ptuju središče občine. Gre za gručasto naselje,
ki se nahaja na levem bregu Dravinje ob krakih lokalnih cest proti Ptuju, Lancovi vasi in Zg.
Leskovcu. Novejši del naselja nastaja v smeri proti Pobrežju, del pa sega tudi na pobočje
Haloz (Radovanovič, 2004). Naselje je danes precej urbanizirano, starejše zgradbe izginjajo.
Od ostalih naselij v občini izstopa po prisotnosti večine centralnih funkcij (zdravstveni in
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zobozdravstveni dom, lekarna, osnovna šola, zgradba občine, banka…). Večina naselij v
ravninskem delu občine ima sicer bolj ali manj gručasto obliko. Za vasi Lancova vas in
Pobrežje pa je oblika vasi podobna obcestni vasi, čeprav ni na vseh mestih opaziti značilne
porazdelitve. V ravninskem delu so naselja bolj strnjena, saj se le tako lahko rodovitna zemlja
najbolje uporabi za potrebe kmetijstva.
V haloškem delu občine je najpomembnejši kraj Zg. Leskovec. Prvič se pojavi ime
Lezkowicz pri Psičini leta 1440 (Radovanovič, 2004). Pomembnejše funkcije v kraju so
prenovljena Osnovna šola (podružnica OŠ Videm z devetletko), pošta in zdravstveni dom. Zg.
Leskovec je edino gručasto naselje v Halozah, saj so vsa ostala razložena po slemenih. Takšna
razložena poselitev se je razvila v 18. in 19. stoletju hkrati z razvojem vinogradništva na tem
območju, saj so stanovanjski objekti nastajali ob vinogradih (Bračič, 1967).
Po Kokoletovi metodi izbora reprezentativnih centralnih dejavnosti (1971) je bil na
proučevanem območju opredeljen Videm pri Ptuju kot centralni kraj, Dolena ter Zgornji in
Spodnji Leskovec pa kot subcentralne vasi (Rus, 1996). Večina naselij v občini Videm je tako
majhnih, da nimajo posebnega vpliva v širšem gravitacijskem območju. Bolj kot gravitacija
proti občinskemu središču se danes pojavlja gravitacija, ki poteka proti mestu Ptuj. Z
ureditvijo prometnih povezav pa območje vedno bolj gravitira tudi proti mestu Maribor.
Na Dravskem polju so bila leta 2008 večja naselja Pobrežje (252 gospodinjstev z 851
prebivalci), Lancova vas (181 gospodinjstev s 586 prebivalci) in Videm pri Ptuju (137
gospodinjstev s 473 prebivalci). V Halozah so bila leta 2008 večja naselja Dravinjski vrh (92
gospodinjstev z 282 prebivalci), Velika Varnica (75 gospodinjstev z 249 prebivalci), Zgornja
Pristava (69 gospodinjstev z 222 prebivalci) ter Dolena (67 gospodinjstev z 216 prebivalci).
(Občina Videm, 2009a).
Z vidika ravnanja z odpadki je poselitveni vzorec zelo pomemben, saj so razpršena naselja
težje dostopna, potrebno pa je opraviti tudi daljšo pot za odvoz odpadkov kot pri gručastih
naseljih. Zaradi razpršenosti je pomembna pravilna postavitev infrastrukture za ravnanje
odpadki na tak način, da je dostopna vsem. V gručastih naseljih, kjer je večja zgoščenost
prebivalstva in posledično večja točkovna obremenitev z odpadki, bi moralo biti na voljo več
infrastrukture. V razpršenih naseljih je težje nadzorovati nastanek divjih odlagališč.
4.2.2. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Podatke o številu prebivalcev v Občini Videm v preteklosti je opisoval Meško (2000), ki pa je
poudaril, da vsi podatki med seboj niso primerljivi, saj so se krajevne meje skozi čas
spreminjale.
Preglednica 3: Število prebivalcev v občini Videm v posameznih letih

Naselja na
Dravskem polju
Naselja v
Halozah
Skupaj

1869

1948

1971

1996

2008

2031

2383

2605

2958

3008

3628

3939

3231

2654

2694

5562

6322

6836

5612

5702

Vir: Meško, 2000; Občina Videm, 2009; lastni izračuni
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Naselja smo razdelili na dva dela – naselja na Dravskem polju (9) in naselja v Halozah (21).
V naseljih na Dravskem polju se je v obdobju 1869–2008 število prebivalcev povečalo za
48 %. Iz tega je razvidno, da je bilo Dravsko polje vedno območje priseljevanja. V Halozah je
stanje drugačno, saj se je tam število prebivalstva v obdobju 1869–2008 zmanjšalo za 26 %. V
obdobju 1869–1948 se je število prebivalcev v Halozah povečalo za 9 %, med letoma 1948 in
1996 pa zmanjšalo za 33 %. Po letu 1996 število prebivalcev spet zelo počasi narašča.
Haloze so bile v prejšnjem stoletju izrazito območje odseljevanja, še posebej po 2. svetovni
vojni. Vzrok je bila slaba dostopnost, pomanjkanje delovnih mest, agrarna prenaseljenost,
slaba infrastruktura in iskanje boljšega načina življenja. V zadnjem času se ta slika spreminja,
saj se je z ureditvijo infrastrukture in prometnih povezav začela kazati prednost, ki jo ima to
območje zaradi svoje neokrnjenosti in mirne lege. Prebivalci so se tako začeli vračati,
območje pa je postalo zanimivo tudi za vikendaše. Zaradi bližine Ptuja in Maribora se v
Haloze priseljujejo ljudje, ki si želijo stran od mestnega življenja, a obdržati delovno mesto.
Po letu 1999 se število prebivalstva v občini giblje med 5500 in 5700 prebivalci (Statistični
urad RS, 2009). V občini prevladuje zrelo prebivalstvo, medtem ko je v gričevnatih predelih
veliko starega prebivalstva. V gričevnatih delih se tako zraven težav glede prevoza pojavlja
tudi problem ostarelega prebivalstva in vikendašov. Ostareli prebivalci morajo ponekod
zabojnike peljati do mesta zbiranja, kar za njih predstavlja določen napor. Vikendaši se zaradi
slabega nadzora in zbiranja podatkov izognejo obveznemu odvozu odpadkov.
Iz popisa prebivalstva za leto 2002 (Popis 2002, 2002) je razvidno, da je v občini 1752
gospodinjstev in v vsakem živijo v povprečju trije člani. Izobrazbena struktura prebivalstva
(starejšega od 15 let) v občini je bila v letu 2002 naslednja: 0,5 % brez izobrazbe, 9,4 % z
nepopolno osnovno izobrazbo, 35,9 % z osnovno izobrazbo, 49,6 s srednjo izobrazbo, 2,4% z
višjo izobrazbo, 2,1 % z visoko dodiplomsko izobrazbo ter 0,2 % z visoko podiplomsko
izobrazbo. Glede na slovensko povprečje dosegamo podobne vrednosti samo pri srednji
izobrazbi in deležu tistih brez izobrazbe. Pri deležu tistih z visoko in višjo izobrazbo smo
precej pod slovenskim povprečjem (13 %), medtem ko je delež tistih, ki imajo samo
nepopolno osnovno in osnovno izobrazbo bistveno višji od slovenskega povprečja (32 %).
Izobrazbena struktura se odraža tudi pri ravnanju z odpadki, saj imajo bolj izobraženi
načeloma tudi višjo okoljsko ozaveščenost in so bolje poučeni o tej tematiki. Leta 2002 je bilo
v občini 20 % prebivalcev brezposelnih, kar je veliko slabše kot slovensko povprečje (14 %).
Brezposelnost se lahko odraža kot upiranje organiziranemu odvozu odpadkov, saj so družine
in posamezniki ekonomsko zelo šibki in si ne želijo dodatnih stroškov. Delovno aktivnega
prebivalstva je bilo leta 2002 80 %, kar je slabše od slovenskega povprečja (87 %). Med
delovno aktivnim prebivalstvom je bilo 3,5 % samozaposlenih kmetov, kar je več od
slovenskega povprečja (3 %). Kmečko prebivalstvo pridela veliko stvari doma in zaradi tega
se predpostavlja, da proizvedejo manj odpadkov kot v ostalih gospodinjstvih, kjer morajo vse
kupiti.
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4.2.3. GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI
V občini Videm se ne nahaja noben večji gospodarski obrat. Večina prebivalstva odhaja na
delo v bližnji mesti Ptuj in Maribor, nekateri pa tudi v Kidričevo in Slovensko Bistrico. V
haloškem delu občine ni nobenega obrata, kjer bi lahko bilo zaposlenih več ljudi, najdemo le
nekatere manjše obrtnike. Na Dravskem polju je v naselju Videm pri Ptuju manjši hmeljarski
obrat, ki je v lasti podjetja Hmelj Dornava d.o.o. ter družinsko podjetje Sveča d.o.o. v
Pobrežju, ki se ukvarja z izdelavo sveč, nekaj je tudi manjših obrtnikov. V občini je le eno
gostišče, kjer strežejo tudi hrano. Ker v občini ni industrijskih obratov, ki bi povzročali
nastanek večje količine odpadkov, so glavni vir odpadkov gospodinjstva.
Leta 2000 je bilo v občini Videm 567 kmetij kar pomeni, da je bilo kar 35 % vseh
gospodinjstev kmečkih. Istega leta je bilo v Sloveniji kmečkih le 13 % gospodinjstev. Največ
kmečkih gospodarstev v občini Videm se je ukvarjalo z mešano živinorejo (26 %) in mešano
rastlinsko pridelavo (25 %) ter kombinacijo teh dveh tipov (23 %), nekaj pa se jih je ukvarjalo
tudi z poljedelstvom (9 %). (Popis kmetijskih gospodarstev, 2000).
Občino Videm prečka ena glavna cesta I. reda, označena z oznako G1, to je odsek Hajdina–
Jurovci, ki je del ceste Hajdina (Ptuj)–Gruškovje in meri približno 6 km. Čez občino poteka
tudi regionalna cesta tretjega reda (R3), relacija Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec, ki
meri približno 22 km. Na proučevanem območju je tako manj kot 30 km državnih cest
(Direkcija…, 2006).
Občinske ceste na območju občine Videm so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot
državne ceste. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti. Skupna dolžina
lokalnih cest (LC) v občini znaša 64,894 km, skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Videm
pa znaša 156,480 km (Gregorec, 2009).
Za proučevano območje oz. predvsem za tisti del, ki leži v Halozah, je značilna slaba cestna
infrastruktura. Gradnja cestnih povezav je na razpršeno naseljenih območjih in na strmih
terenih izredno draga. Občina Videm, ki jo razvojni zaostanki delijo na razviti ravninski in
nerazviti gričevnati del, je finančno prešibka za pospešeno modernizacijo svojih cest. Vseh
makadamskih poti je v tem delu Haloz za okoli 100 km, med katerimi je okrog 15 km takšnih,
ki jih bodo morali nujno čim prej asfaltirati, saj so življenjsko pomembne za lokalno
prebivalstvo. Ker v nekaterih delih še ni končano javno vodovodno omrežje, ki se ponavadi
gradi prav ob robu ali po sredi makadamskih poti, je načrtovano, da se bodo šele po izgradnji
le-tega dokončno uredile tudi ceste. Junija 2009 je končno prišlo do podpisa pogodb za
izvedbo zadnje faze oskrbe haloških gospodinjstev z javnim vodovodom, v sklopu katere bo v
občini Videm zgrajenih 17.408 metrov vodne napeljave v Veliki Varnici, Mali Varnici in
Trdobojcih.
Grožnjo za cestne povezave v haloškem delu predstavlja tudi pojav zemeljskih plazov, saj so
poškodbe le-teh ena najpogostejših posledic zdrsov zemlje.
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Slika 6: Pretrgana cestna povezava Velika Varnica-Trdobojci zaradi zemeljskega plazu po
neurju

Avtor: Aleš Gregorec, 2009
Slabe cestne povezave ovirajo razvoj odvoza odpadkov, saj so nekatera naselja in
gospodinjstva težko dostopna za vozila, ki zbirajo odpadke. Ob slabših vremenskih razmerah
je veliko cest prenevarnih za dostop do gospodinjstev, svoje pa prispevajo še zemeljski
plazovi, ki včasih določena naselja oz. gospodinjstva popolnoma odrežejo od preostalega
sveta.
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5. RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI VIDEM
Na obravnavanem območju za ravnanje z odpadki skrbi Podjetje za gospodarjenje z odpadki,
Čisto mesto Ptuj. V podjetju je sistem kakovosti zasnovan v skladu s standardom ISO
9001:2000, kar potrjuje tudi certifikat kakovosti, ki ga je podelila certifikacijska hiša BVQI.
Sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na izvoru, nadaljuje v
zbiralnicah ločenih frakcij, ter na Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Gajke. CERO Gajke
je sodoben kompleks za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki pokriva območje 17 občin
Spodnjega Podravja in v sistem ravnanja z odpadki vključuje 20.500 gospodinjstev ter 1.150
podjetij (Čisto mesto, 2009).
Področje delovanja podjetja je razdeljeno na naslednje sklope (Čisto mesto, 2009):
- odvoz odpadkov,
- predelava in obdelava ostanka komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov, odpadkov
iz zbiralnic ločenih frakcij ter nevarnih gospodinjskih odpadkov,
- odlaganje ostanka komunalnih odpadkov v obliki bal.
Dejavnosti podjetja Čisto mesto Ptuj so (Čisto mesto, 2009):
- ravnanje s komunalnimi in njim podobnimi odpadki iz industrije, obrti in storitvenih
dejavnosti (uvajanje ločenega zbiranja, ločeno zbiranje, zagotavljanje obdelave in
predelave ter končna oskrba odpadkov),
- upravljanje z objekti in napravami za ravnanje z odpadki (zbirni centri, obdelovalnopredelovalne naprave, kompostarne, sortirne linije, odlagališča odpadkov …),
- upravljanje regijskih centrov za ravnanje z odpadki,
- kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
- čiščenje rezervoarjev, oljnih lovilcev in peskolovcev,
- prevoz nevarnih snovi,
- trženje odpadkov,
- sanacija odlagališč odpadkov,
- dobava opreme za ravnanje z odpadki,
- izdelava programov in načrtov gospodarjenja z odpadki,
- priprava dokumentacije in vodenje investicij s področja ravnanja z odpadki,
- izdajanje publikacij za informiranje in ozaveščanje prebivalstva ter delo z javnostjo pri
ravnanju z odpadki,
- svetovanje pri pripravi predpisov s področja ravnanja z odpadki,
- financiranje projektov s področja ravnanja z odpadki …
V nadaljevanju diplomskega dela se bomo osredotočili na posamezne segmente ravnanja z
odpadki. Najprej bomo predstavili zbiranje odpadkov na izvoru, nato zbiralnice ločenih
frakcij, prevoz odpadkov ter ravnanje z odpadki na CERO Gajke. Veliko podatkov je bilo
pridobljenih na podlagi intervjujev v podjetju Čisto mesto Ptuj in občini Videm. V kolikor ni
posebej drugače navedeno, izvirajo podatki v pričujočem poglavju iz omenjenih razgovorov.
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5.1.

ZBIRANJE ODPADKOV NA IZVORU

5.1.1. KOMUNALNI ODPADKI
V občini Videm se je zbiranje odpadkov na izvoru začelo leta 1992. V prvem obdobju, med
letoma 1992 in 1994, so bila v odvoz vključena strnjena naselja v ravninskem delu ter
nekateri lažje dostopni deli naselij v Halozah. Nato so se postopno vključevala še naselja v
gričevnatem delu občine in odvoz odpadkov se je do leta 2008 razširil s tedanje 40-%
pokritosti na današnjo 72-% pokritost odvoza. Izmed 1752 gospodinjstev jih je leta 2008
imelo 1251 urejen odvoz odpadkov.
Med vsemi 17 občinami, ki so vključene v sistem ravnanja z odpadki v okviru Čistega mesta,
ima občina Videm najslabšo pokritost odvoza. Pod 80 % gospodinjstev je vključenih v odvoz
odpadkov le še haloških občinah Cirkulane in Zavrč (77 %). Povprečna vključenost je 86,8 %.
Stanje je najboljše v občini Juršinci in Destrnik, kjer je v odvoz vključenih kar 94 %
gospodinjstev (Poročilo o odvozu…, 2009).
Grafikon 3: Prikaz vključenosti gospodinjstev v odvoz v občini Videm po letu 2005
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Vir: Poročilo o odvozu…, 2009
V občini Videm v letu 2009 ni naselja, ki ne bi imelo vsaj nekaj gospodinjstev vključenih v
odvoz odpadkov, vendar so kljub temu naselja Trdobojci, Velika Varnica in Dolena še vedno
skoraj v celoti brez odvoza. Zagotovo pa se tudi v ostalih naseljih še vedno najdejo
gospodinjstva, ki se izognejo odvozu. Razlog za to je med drugim tudi vselitev v nove hiše, ki
se ne prijavi ter veliko število vikendov, ki še vedno niso vključeni v odvoz. Pri vikendih je
problem ta, da tam nihče ni prijavljen, čeprav to še ne pomeni, da lastniki v njih ne preživijo
veliko časa in povzročijo veliko odpadkov. V letu 2008 je bilo 491 gospodinjstev v občini
brez odvoza odpadkov.
Leta 2008 so si na podjetju Čisto mesto Ptuj zadali cilj, da v odvoz vključijo čim več
gospodinjstev, vendar so uspeli vključiti le polovico načrtovanega. Menijo, da je vzrok
prevelika odvisnost od angažiranosti službe nadzora in lokalnih skupnosti, ki gledajo na
34

problem vključevanja z vidika socialne ogroženosti občanov, kakor tudi politična ozadja
(Poročilo o odvozu…, 2009).
Podjetje Čisto mesto je dolžno odvažati odpadke v vseh naseljih, zato so včasih nekatera
gospodinjstva prisiljeni vključiti v svoj sistem. Na dom tako pošljejo obvestilo, da mora
gospodinjstvo v določenem času prevzeti zabojnik za zbiranje odpadkov in če ga ne
prevzamejo, sledi ustrezna denarna kazen. Število zabojnikov v občini bi moralo sovpadati s
številom gospodinjstev, ki so vključena v odvoz. Ponekod ima več gospodinjstev skupaj en
zabojnik, ki je večji od normalnega 240-litrskega, zato je število zabojnikov nekoliko manjše
od števila gospodinjstev.
Slika 7: Standardni zabojnik za zbiranje ostalih odpadkov v občini Videm

Vir: Ločujmo odpadke…, 2009
Zabojnike na območju celotne občine praznijo enkrat na dva tedna. Ob dnevu odvoza je
potrebno posode nastaviti na vidno mesto, največ 3 m od dovozne ceste do 6. ure zjutraj
(Čisto mesto Ptuj, 2009). V te zabojnike se ne sme odlagati stekla, papirja, plastične in
kovinske embalaže, bioloških odpadkov, ter nevarnih, kosovnih in gradbenih odpadkov. Če
delavci, ki pobirajo odpadke, zasledijo, da so v zabojniku nepravilno odloženi odpadki,
pustijo na zabojniku obvestilo. Če so ob polnih zabojnikih nastavljene vreče z smetmi, se jih
pobere, razen če se to neprestano ponavlja.
Preglednica 4: Mesečni strošek gospodinjstva za 14 dnevni odvoz odpadkov v občini Videm
Število članov gospodinjstva Cena (v €)
1 član
8,2348
2 člana
10,2432
3 člani
12,2517
4 člani
14,2601
5 članov
16,2686
6 članov
18,2771
7 in več članov
20,2855
Vir: Občina Videm, 2009a
Cena odvoza odpadkov je odvisna od števila članov v gospodinjstvu in se od leta 2008 giblje
med 8 in 21 evri.
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Količina zbranih odpadkov v občini Videm je v letih 2002 in 2003 narasla za 7 %. Med
letoma 2003 in 2004 se je količina odpadkov zmanjšala za 26 %. V obdobju 2004 do 2008 se
je količina odpadkov povečala za 26 %, vendar je še vedno manjša kot leta 2002. Zakaj je
prišlo do zmanjšanja obsega zbranih odpadkov ni najbolj jasno, saj se je število vključenih v
odvoz večalo.
Grafikon 4: Količine odpadkov zbrane z javnim odvozom v Občini Videm
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Vir: Statistični urad…, 2009, Merc, 2009.

V letu 2008 so na Čistem mestu Ptuj z javnim odvozom komunalnih odpadkov v 17
vključenih občinah zbrali 26.516 ton odpadkov. Največ, 14.825 ton, so jih zbrali v mestni
občini Ptuj, kar je predstavljalo 56 % vseh odpadkov zbranih z javnim odvozom. Najmanj,
220 ton, so jih zbrali v občini Žetale, kar je predstavljalo le 0,8 % zbranih odpadkov z javnim
odvozom. Občina Videm je po zbranih odpadkih z javnim odvozom s 999 tonami na petem
mestu med občinami vključenimi v javni odvoz odpadkov. Količina 999 ton predstavlja 3,8 %
zbranih odpadkov z javnim odvozom na Čistem mestu Ptuj.
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Grafikon 5: Javni odvoz komunalnih odpadkov zbranih po občinah v letu 2008 (brez mestne
občine Ptuj)

Vir: Agencija RS za okolje, 2009
V občini Videm se je v letu 2008 zbralo 180 kg odpadkov na prebivalca (za izračun je
uporabljen podatek o številu vseh prebivalcev v občini). Če primerjamo ta podatek s
sosednjimi občinami, je ta količina razmeroma nizka. Vzroke za to gre iskati v tem, da še
vedno ni zagotovljenega odvoza odpadkov za vsa gospodinjstva in bi ob boljši pokritosti
odvažanja bila količina odpadkov zagotovo večja. Tudi tam, kjer je že zagotovljen javni
odvoz, se prebivalci ponekod še vedno poslužujejo neustreznega ravnanja z odpadki. Na
zbiranje odpadkov vpliva tudi dejstvo, da gre za podeželsko občino, ki že v osnovi ne
proizvede veliko odpadkov. Vse sosednje občine razen Podlehnika zberejo na prebivalca več
odpadkov kot občina Videm. Najmanj odpadkov se zbere v tistih občinah, ki ležijo v Halozah.
Tako občina Videm kot tudi njene sosede zberejo manj odpadkov na prebivalca kot je
povprečje za Slovenijo, ki je leta 2008 bilo 453 kg (Statistični urad…, 2009). Občina Ptuj je v
letu 2008 zbrala 626 kg odpadkov na prebivalca, kar je posledica velike količine odpadkov
zaradi neurij, ki so pustošila na tem območju. Občina Videm se uvršča med občine z
najmanjšo količino odpadkov na občana v Sloveniji (Agencija RS za okolje, 2009).
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Grafikon 6: Količine zbranih odpadkov na prebivalca v občini Videm, v sosednjih občinah in
v Sloveniji v letu 2008 (kg/preb.)

Vir: Agencija RS za okolje, 2009; Statistični urad…, 2009, lastni izračuni
5.1.2. BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI
Biološko razgradljive odpadke smo pod skupino zbiranja odpadkov na izvoru dodali zato, ker
velik delež prebivalcev te odpadke zbira kar doma. Gre za odpadke, kot so ostanki živil, vrtni
odpadki in papir. Ti odpadki se namreč razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali
aerobnim procesom razgrajevanja. Vrtne odpadke in ostanke hrane v velikem številu
gospodinjstev v občini zbirajo na svojem lastnem kompostu. Ostanke hrane občani uporabijo
tudi kot hrano za domače živali. Ker se še vedno precej ljudi vsaj delno ukvarja s
kmetijstvom, je ta pojav zelo pogost. Podjetje Čisto mesto tako teh odpadkov po
gospodinjstvih v občini ne zbira ločeno. V občini Videm se izvaja zbiranje bioloških
odpadkov le v Osnovni šoli Videm in ob treh stanovanjskih blokih, ki stojijo na območju
občine. Doma se uporabi tudi veliko papirja, in sicer največkrat kot pomoč pri kurjenju, saj se
še veliko ljudi ogreva s pečmi na drva, prav tako pa nekateri kurijo na drva tudi v kuhinji.
V Jurovcih se nahaja gostišče Majolka, kjer je na voljo vsakodnevna ponudba hrane. Za
odvoz njihovih ostankov hrane poskrbi podjetje Letnik–Saubermacher d.o.o. iz Lenarta.
Podjetje zbira odpadke na mestu nastanka, se pravi v gostišču, kamor namestijo posebne
zamenljive zbirne posode. Ker se mora hitro pokvarljivo blago čim prej nadzorovano in varno
odstraniti, poteka odvoz in nadomeščanje z novimi posodami vsakodnevno. V centru za
ravnanje z odpadki v Lenartu stoji prva in edina tovrstna naprava za higienizacijo
(prekuhavanje) ostankov hrane v Sloveniji, obdelani odpadki pa se nadalje predajajo v
naprave za pridobivanje bioplina (Saubermacher, 2009).

38

5.1.3. IZRABLJENA MOTORNA VOZILA
Leta 2005 je v občini Videm potekalo zbiranje izrabljenih motornih vozil. V Sloveniji je
namreč s 1. majem 2004 začel delovati sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki je
zagotavljal zajem in razgradnjo vseh izrabljenih motornih vozil v Sloveniji. Ker do takrat
zakonodaja ni predpisovala razgradnje motornih vozil ali kakega drugega ukrepa za varovanje
okolja, so izrabljena motorna vozila lahko končala na divjih odlagališčih. Ker vsebujejo
nevarne snovi, lahko ob nepravilnem ravnanju postanejo hudi onesnaževalci okolja
(Izrabljena motorna vozila, 2009). V občini Videm so v letu 2004 pripravili razpis, na
katerega so lahko občani prijavili izrabljena motorna vozila, ki jih je nato občina dostavila na
izbrane lokacije, od koder jih je nato odpeljalo podjetje, ki je bilo pooblaščeno za odvoz s tega
območja. V prijavi so morali navesti lokacijo, znamko in barvo izrabljenega vozila.
Slika 8: Prijavnica za odvoz izrabljenega vozila občine Videm

Vir: Gregorec, 2009
Na območju občine Videm je bilo leta 2005 odpeljanih približno 520 izrabljenih motornih
vozil. Veliko izrabljenih motornih vozil je bilo odloženih v gozdovih, grapah in na podobnih
težko dostopnih mestih, zato je bil dovoz na zbirna mesta zelo težaven. Zaradi izvedene akcije
odvoza »starih bremen« danes nepravilno odloženih izrabljenih motornih vozil na območju
občine več ni.
Po končani akciji so morale občine za morebitne preostale ostanke vozil tudi finančno
poskrbeti same. Po 1. januarju 2007 so obveznost plačila stroškov razgradnje prevzeli
proizvajalci oz. uvozniki avtomobilov. Bližnji prevzemni mesti za prebivalce občine Videm,
kamor lahko lastniki avtomobilov dostavijo svoja izrabljena motorna vozila, sta Dominko
d.o.o. (Ptuj) in Dinos d.o.o (Ptuj). Izvajalec javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi
vozili na tem območju je podjetje Dinos D.D. s partnerjem Letnik–Saubermacher d.o.o..
5.2.
ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ
Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na celotnem območju občine Videm uvedeno
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje komunalnih
odpadkov (Odlok o načinu opravljanja…, 2005).
Zbiralnice ločenih frakcij lahko delujejo le, če so ljudje dovolj ozaveščeni, da se zavedajo
pomembnosti ločevanja odpadkov. Obveza povzročiteljev odpadkov je, da odpadke ločujejo
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in jih odlagajo v namenske posode na območju občine, kjer živijo. Vsekakor je zelo
pomembno, da se možnosti za ločevanje zagotovijo že na izvoru nastanka odpadka, saj je
potem ravnanje z njimi prijaznejše in enostavneje.
Slika 9: Namenske posode za ločeno zbiranje odpadkov

Vir: Ločujmo odpadke…, 2009
Ločujejo se tisti odpadki, ki jih je mogoče ponovno predelati oziroma jih je potrebno varno
odstraniti. To so: papir, steklo, plastična in kovinska embalaža (Čisto mesto, 2009). Ločevati
je potrebno tudi biološke odpadke, saj jih ni dovoljeno odlagati v posodo med ostale odpadke,
ampak jih gospodinjstva v individualnih hišah kompostirajo na svojem vrtu. V kolikor nimajo
teh možnosti, si naročijo pri izvajalcu dodatno storitev ter ustrezno posodo. Ko se izločijo vsi
ti odpadki, na koncu ostanejo odpadki, ki jih trenutno še ni mogoče predelati ali drugače
koristno izrabiti, zato se jih odloži v posodo za ostale mešane odpadke, ki bi jo moralo imeti
vsako gospodinjstvo.
V občini zbiranje ločenih odpadkov poteka v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih), na
pokopališčih ter v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij. V načrtu je izgradnja Centra za
ločeno zbiranje odpadkov (tako imenovani zbirni center) v Veliki Varnici.
5.2.1. ZBIRNI CENTER
Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno
hranjenje vseh ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice
izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke, zagotovljeno je tudi
zbiranje nevarnih odpadkov (Odlok o načinu opravljanja…, 2005). Na zbirnem centru se
zbirajo naslednji odpadki: hladilne skrinje, elektronika, bela tehnika, papir in karton, les,
plastična embalaža, steklena embalaža, stiropor, gradbeni material, salonitne plošče, težke
kovine, zeleni odpad in ostalo (Čisto mesto, 2009). Pripeljani odpadki se na zbirnem centru
prevzamejo brezplačno (ob predložitvi zadnjega odrezka plačane položnice) z izjemo
salonitnih plošč, gradbenih in nevarnih odpadkov.
V občini Videm takšnega zbirnega centra še nimajo, imajo pa v načrtu njegovo izgradnjo.
Glede na število prebivalcev v občini bi morali imeti zgrajenega vsaj enega, saj je meja 3.000
prebivalcev (Odredba o ravnanju z ločeno..., 2001). Prvi zbirni center je načrtovan v naselju
Velika Varnica v bližini javne ceste (karta 2). Lokacija načrtovanega centra je pomaknjena
proti jugu občine, kar z vidika dnevnih migracij ni zelo primerno, saj le te potekajo proti
severu in se le majhen delež ljudi giblje v njegovi okolici. Bolj primerna lokacija bi bila v
samem središču haloškega dela občine, Zgornjem Leskovcu, skozi katerega se večina
prebivalcev iz južnega dela občine vozi na delo, tam pa so tudi nekatere funkcije (trgovina,
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zadruga, zdravstveni dom, pošta, cerkev, igrišče, frizer), ki privabljajo ljudi iz okolice in bi
lahko spotoma odpeljali odpadke v zbirni center.
Primernost načrtovane lokacije lahko utemeljimo s tem, da je le-ta na območju, kjer je zaradi
gričevnate okolice zbiranje odpadkov oteženo in je veliko potencialnih možnosti za nastanek
divjih odlagališč.
Predviden je še en takšen center na območju občine, vendar zanj še ni določene lokacije.
Glede na to, da je prvi lociran na območju Haloz, bo drugi najverjetneje na območju
Dravskega polja. Takšen zbirni center bi zagotovo izboljšal ravnanje z odpadki na območju
občine, saj bi ljudje tako vedno točno vedeli, kam lahko odložijo odpadke. Zmanjšal bi se tudi
problem odlaganja nekaterih posebnih vrst odpadkov, ki zaradi redkega odvažanja oz.
oddaljene lokacije za zbiranje včasih končajo na zato nepredvidenih mestih. Problem takšnega
zbirnega centra je, da lahko tja odlagajo odpadke le tisti, ki plačujejo Čistemu mestu za odvoz
odpadkov. Če do izgradnje zbirnega centra ne bo urejenega odvoza v vseh naseljih občine,
bodo na pragu novega problema, saj le-ta kljub neposredni bližini ne bodo smela odlagati
odpadkov.
Zbirne centre bi morali imeti v vseh 17 občinah, ki so vključene v sistem odvoza CERO
Gajke, ampak sta bila do sedaj zgrajena le dva. Podoben zbirni center obstaja že v sosednji
občini Kidričevo ter v CERO Gajke na Ptuju, kamor lahko sedaj odpadke vozijo tudi občani
občine Videm. To je velikokrat zelo težko izvedljivo, saj je večje odpadke treba peljati
razmeroma daleč.
V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Videm (2005) se omenja zbirni center v Leskovcu,
ki pa ne obstaja, saj je tam le zbiralnica ločenih frakcij.
5.2.2. EKOLOŠKI OTOKI
Zbiralnice ločenih frakcij (v nadaljevanju ekološki otoki) so točke, kjer se v zabojnikih in
posodah stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločeno zbiranje papirja in drobne lepenke,
vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke, ter drobne odpadne embalaže
stekla, plastike in sestavljenih materialov ter kovin (Odlok o načinu opravljanja…, 2005). Na
ekoloških otokih je več zabojnikov, ki so označeni z oznako, da se točno ve, kam je treba
odložiti posamezne vrste odpadkov.

41

Slika 10 : Ekološki otok zaprtega tipa v naselju Šturmovci

Avtor: Vesna Polanec, 2009
V občini Videm je postavljenih trinajst ekoloških otokov. Štirje so locirani v Halozah, ostalih
devet pa na Dravskem polju. Deset od trinajstih je zaprtega tipa, kar pomeni, da so ograjeni. V
Šturmovcih, Pobrežju in Spodnjem Leskovcu so ekološki otoki, ki niso ograjeni (odprti tip).
Objekt za namestitev posod zagotovi občina Videm, za zabojnike in posode pa je odgovorno
Čisto mesto Ptuj.
Slika 11 : Ekološki otok odprtega tipa v naselju Šturmovci

Avtor: Vesna Polanec, 2009
Po podatkih Čistega mesta je bilo leta 2008 v občini Videm 16 lokacij za ločeno zbiranje
odpadkov, saj je bila vključena tudi Osnovna šola Videm s svojima podružnicama. Prvi
ekološki otok je bil zgrajen leta 2002 v Tržcu, nazadnje pa je bil zgrajen ekološki otok v
Spodnjem Leskovcu spomladi 2009.
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Karta 2: Lokacije ekoloških otokov in predvidena lokacija zbirnega centra v občini Videm

Avtor: Vesna Polanec, 2009; Vir: ARSO, GURS, 2009
Območje občine je zelo neenakomerno pokrito z ekološkimi otoki (karta 2), zato bi bila nujna
izgradnja dodatnih ekoloških otokov. Predvsem je nujna izgradnja ekološkega otoka v Doleni,
saj so nekatera gospodinjstva od najbližjega ekološkega otoka v Jurovcih oddaljena tudi do
10 km, urejen pa ni niti odvoz odpadkov. Zaradi neurejenega odvoza komunalnih odpadkov bi
bila nujna tudi izgradnja ekološkega otoka v Trdobojcih. Glede na to, da je v haloškem delu
občine 21 naselij in le štirje ekološki otoki, bi zagotovo najprej morali poskrbeti za postavitev
novih ekoloških otokov na tem območju. Kljub temu, da je gostota ekoloških otokov na
Dravskem polju večja, so tudi tukaj območja, kjer manjkajo, saj v naseljih Trnovec,
Barislovci in Sela ni še nobenega. Glede na velikost vasi bi bila primerna tudi dodatna
ekološka otoka v naseljih Videm pri Ptuju in Lancova vas (več kot 150 gospodinjstev). V
občini Videm v prihodnosti načrtujejo gradnjo dodatnih ekoloških otokov, vendar še nimajo
predvidenih novih lokacij.
Zbrane ločene odpadke vsakih štirinajst dni odpelje Čisto mesto Ptuj, razen plastične in
kovinske embalaže, ki jo odvažajo tedensko. Odpeljejo le tiste odpadke, ki so pravilno zbrani.
Zaradi tega pri urejanju ekoloških otokov sodeluje tudi sama občina, ki mora v času, ko ni
odvoza, odstraniti odpadke, ki niso ločeni in so nepravilno odloženi. To dejavnost izvaja
režijski obrat občine Videm, ki ima sedež v Tržcu. Vsaj enkrat tedensko oz. po potrebi
izvajajo kontrolo odlaganja odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij. Večji problem
predstavljajo ekološki otoki zaprtega tipa, saj se tam ne opazi takoj, da so odpadki nepravilno
odloženi in se veliko ljudi poslužuje tega načina. Največkrat ljudje prinesejo na ekološke
otoke vreče z mešanimi odpadki in jih pustijo ob zabojnikih. Z odprtim tipom ekoloških
otokov na občini nimajo toliko težav.
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Slika 12: Nepravilno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih

Avtor : Vesna Polanec, 2009
Ekološki otoki se marsikje spreminjajo v črna odlagališča odpadkov, kljub temu, da se je
nadzor močno poostril in so lahko kazni visoke tudi do nekaj sto evrov. Lepo se pokaže, da
nekateri ljudje še vedno ne razumejo, čemu so namenjene zbiralnice odpadkov. Čeprav se
infrastruktura za ravnanje z odpadki izboljšuje, se miselnost še vedno ni spremenila. Zaradi
tega bi bilo v prihodnosti pomembno, da se izda dodatno informativno gradivo, ki bi ljudem
na zanimiv način pokazalo, zakaj je ločevanje odpadkov tako pomembno ter da so za ugoden
razvoj odgovorni sami.
5.2.3. KOSOVNI ODPADKI
Zbiranje gospodinjskih kosovnih odpadkov se izvaja enkrat letno, po posebni objavi in
navodilih izvajalca javne službe (Čisto mesto, 2009). Gospodinjstva prejmejo predhodno
obvestilo z navodilom in terminom izvajanja odvoza kosovnih odpadkov ter lokacijo, kam
morajo odpadke dostaviti. Med gospodinjske kosovne odpadke spadajo: vse vrste sobnega
pohištva, vzmetnice, talne obloge, orodje, oprema, igrače, razni sodi, vrtno orodje, otroški
vozički, športni rekviziti (kolesa, smuči, jadralne deske …) ter manjša sanitarna oprema
(umivalniki, školjke, pipe …), medtem ko gume, gradbeni materiali, sodi z vsebino, stiropor,
tekstil in podobni predmeti niso vključeni. Od leta 2009 na Čistem mestu skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06), ne
sprejemajo več odpadne električne in elektronske opreme, ki so jo prej odvažali zraven
kosovnih odpadkov.
Kosovne odpadke so v prejšnjih letih v občini Videm odvažali izpred posameznih
gospodinjstev, sedaj pa določijo lokacije kjer se le-ti lahko odložijo, da jih nato podjetje Čisto
mesto odpelje. Eden izmed vzrokov za spremembo načina odvoza je bilo slabo ravnanje s
kosovnimi odpadki, ki so čakali na odvoz. Kot so povedali na Čistem mestu, so za odvoz
izvedeli Romi, ki so pripravljene odpadke razmetali. Ker so bili za njih včasih uporabni le
nekateri deli odpadkov, so velikokrat povzročili veliko škode, saj so se iz nekaterih naprav
pričela izlivati olja ipd..
Na grafikonu 7 so prikazane količine zbranih kosovnih odpadkov v 17 občinah Spodnjega
Podravja za leti 2007 in 2008. Zaradi boljšega prikaza so vrednosti za občini Ptuj in Duplek
prikazane le do meje 100.000 kg, saj dosegata bistveno večje vrednosti od ostalih občin. V
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občini Duplek je bilo leta 2007 zbranih 125.360 kg, leta 2008 pa 135.500 kg kosovnih
odpadkov. V občini Ptuj bilo leta 2007 zbranih 256.300 kg, leta 2008 pa 369.360 kg kosovnih
odpadkov. Vzrok za izrazito zvišanje odpadkov v nekaterih občinah v letu 2008 so bila
največkrat katastrofalna neurja (Destrnik, Kidričevo, Hajdina), v nekaterih primerih pa tudi
vključevanje novih naselij v odvoz (Cirkulane).
Grafikon 7: Zbrane količine kosovnih odpadkov v občinah Spodnjega Podravja leta 2007 in
2008

Vir.: Poročilo o odvozu…, 2009
Občina Videm se po količini zbranih kosovnih odpadkov nahaja na petem mestu med
občinami Spodnjega Podravja. Leta 2007 so zbrali 43.880 kg oz. 412 m³ kosovnih odpadkov.
Prevoženih je bilo 1200 km v času 77 ur. Leta 2008 je bilo zbranih 53.380 kg oz. 474 m³
kosovnih odpadkov. Prevoženih je bilo 960 km v času 56 ur. V dotičnih letih je potekalo
zbiranje kosovnih odpadkov še »od vrat do vrat«, odvažali so še tudi odpadno električno in
elektronsko opremo. Preseneča dejstvo, da so količine odpadkov porasle, medtem ko je
število prevoženih kilometrov in zato porabljenih ur upadlo. Vzrok temu je verjetno tudi ta, da
so se gospodinjstva po navodilu lokalne skupnosti dogovorila, kje bodo odlagali kosovne
odpadke, da bo odvoz lažji in ne bodo po nepotrebnem obremenjevali narave (Poročilo o
odvozu…, 2009).
Ker se je odvoz odpadkov šele v zadnjih letih razširil tudi na nekatere haloške dele občine
Videm, je količina kosovnih odpadkov v občini velika. Pričakuje se, da se bo po odstranitvi
starih zalog kosovnih odpadkov v gospodinjstvih, količina le-teh v prihodnjih letih zmanjšala
in se bodo količine približale ostalim manjšim občinam v Spodnjem Podravju. Ta trend je že
razviden v sosednji občini Žetale.
Odvoz kosovnih odpadkov v letu 2009 je potekal na 9 zbiralnih mestih v občini Videm. Na
vsaki lokaciji so namestili dva zabojnika s prostornino 30 m³. Problem zbiranja takšnih
odpadkov je težko določanje lokacij, ki bi ustrezale večini prebivalcev, saj zbiranje ne poteka
v vsaki vasi. V zadnjem letu je veliko zmedo povzročila tudi sprememba, ki je omejila vrste
odpadkov, ki jih lahko odložijo med kosovne odpadke. Tako se je kljub nadzoru med
kosovnimi odpadki znašlo veliko odpadkov, ki ne spadajo več v to vrsto odpadkov. Podjetje
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Čisto mesto Ptuj je zato vsa gospodinjstva vključena v redni odvoz obvestilo, da lahko med
letom na CERO Gajke sami dostavijo kosovne odpadke, vključno z odpadki, katerih ne bodo
pobirali v akciji pobiranja kosovnih odpadkov. Te odpadke lahko dostavijo brezplačno. S tem
želijo preprečiti, da bi ljudje odpadke spet pričeli odlagati v naravo.
5.2.4. ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
Med električno in elektronsko opremo spadajo gospodinjske naprave (hladilniki,
zamrzovalniki, pralni stroji, sušilniki oblačil, pomivalni stroji, električni štedilniki in
kuhalniki, mikrovalovne pečice, električne ogrevalne naprave, električni radiatorji, električni
ventilatorji, klimatske naprave), oprema za IT in telekomunikacije (osebni računalniki, ekrani
in tipkovnice, notesniki, tiskalniki, oprema za kopiranje, električni in elektronski pisalni stroji,
žepni in namizni kalkulatorji, telefaksi, telefoni, mobilni telefoni, radijski sprejemniki,
televizijski sprejemniki, videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, ojačevalniki) ter
otroške igrače, ki vsebujejo elektro ali elektronske komponente, električna orodja,
fluorescentne sijalke in varčne žarnice in podobni odpadki (Čisto mesto Ptuj, 2009).
Pomembno vlogo pri zbiranju teh odpadkov imajo distributerji oziroma trgovci, ki morajo ob
prodaji novega aparata prevzeti starega oziroma kupca napotiti k čim bližji ustrezni službi, ki
lahko poskrbi za takšen odpadek. Zaradi tega od leta 2009 na Čistem mestu skladno z Uredbo
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06), odpadne
električne in elektronske opreme ne sprejemajo več.
Leta 2007 je Agencija RS za okolje izvedla enomesečno nacionalno akcijo Kam s ta starim,
katere cilj je bil ozaveščanje javnosti, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba
odstraniti na pravo mesto in na pravi način. V ospredju akcije je bil hladilnik, ki je pomemben
potencialni vir degradacije ozonskega plašča. Stare hladilnike so brezplačno zbirali tudi v
podjetju Surovina d.d. na Ptuju. Imetnike dotrajanih hladilnikov so skušali privabiti tudi tako,
da so prvim, ki so pripeljali star hladilnik, podarili majice (Kam s ta starim, 2007).
5.2.5. PREMIČNE ZBIRALNICE NEVARNIH FRAKCIJ
V premičnih zbiralnicah se zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih frakcij najmanj enkrat letno
na najmanj devetih mestih, ki so glede na upoštevanje gostote poselitve enakomerno
razporejena po celotnem območju občine Videm (Odlok o načinu opravljanja…, 2009). Med
nevarne frakcije med drugim spadajo tudi topila, kisline, baze, akumulatorji, baterije, zdravila,
ipd..
Če je premična zbiralnica tovorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju trajati
vsaj tri ure, izvajalec javne službe pa mora povzročitelje komunalnih odpadkov v naseljih
najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti
o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način.
Za nevarne odpadke je zelo pomembno, da jih ne mešamo med ostale odpadke, saj lahko
vsebujejo nevarne snovi. Še huje je, če se takšne odpadke odvrže v naravo, saj predstavljajo
veliko nevarnost za okolje še veliko let po tem, ko jih odvržemo.
V občini Videm je bil zadnji takšen odvoz leta 2007. Vzroki za to, da ga leta 2008 ni bilo, so
predvsem ekonomske narave, saj je zbiranje ter nadaljnje ravnanje s takšnimi odpadki zelo
drago, občina pa Čistemu mestu ne zagotovi nobenih dodatnih sredstev za tak način odvoza.
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Problem izpada zbiranja nevarnih odpadkov je v nepopolni zakonodaji, saj ni kazenskega
preganjanja za tiste, ki tega ne izvajajo. Na podjetju Čisto mesto obljubljajo, da bodo takšen
odvoz zagotovo spet izvedli še v letu 2009. V zadnjem času se nekatere vrste nevarnih
odpadkov (izrabljene baterije) zbirajo tudi v nekaterih večjih trgovskih centrih v bližnjem
mestu Ptuj.
Do konca leta 2009 mora biti rešen tudi problem zbiranja zdravil, ki je bilo na območju
občine doslej le v okviru premičnih zbiralnic. Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi zdravili
(Uradni list št. 105/08) morajo namreč tudi v lekarnah vzpostaviti zbiranje zdravil in zaradi
tega bi moralo biti omogočeno tudi zbiranje v lekarni Videm.
5.2.6. ZBIRANJE LOČENIH FRAKCIJ NA POKOPALIŠČIH
Posebno zbiranje ločenih odpadkov poteka v občini Videm tudi na pokopališčih v Leskovcu
in na Vidmu. Tam so na voljo veliki ter manjši zabojniki. Oboji so označeni z oznakami, da se
ve, kaj se lahko v njih odlaga. Nekateri zabojniki so za sveče, drugi pa za biološke odpadke.
Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS št. 78/08) morajo
proizvajalci in uvozniki nagrobnih sveč organizacijsko in finančno poskrbeti za organizirano
predelavo oziroma uničenje odpadnih sveč in izbrati nekoga, ki bo v njihovem imenu in na
njihov strošek poskrbel za končni odvoz in ustrezno predelavo. Pri tem imajo posebno vlogo
upravljavci pokopališč (občina Videm) in komunalna podjetja (Čisto mesto Ptuj), ki se
ukvarjajo z zbiranjem in transportom. V občini Videm delavci iz režijskega obrata pred
odvozom nagrobnih sveč le-te zmeljejo in jim s tem zmanjšajo volumen za 90 %. S tem
dejanjem zmanjšajo stroške odvoza. Za nadaljnji odvoz zmletih nagrobnih sveč je nato
odgovorno podjetje Čisto mesto Ptuj. V obdobju, ko ni odvoza, količine odloženih sveč
pogosto presežejo kapacitete zabojnikov, zato se odpadne sveče odlagajo kar ob zabojnikih.
Slika 13: Odlaganje nagrobnih sveč na pokopališču Leskovec

Avtor: Vesna Polanec, junij 2009

47

Slovenija je evropski rekorder in evropska posebnost po veliki proizvodnji in visoki potrošnji
sveč (Koprivc, 2008), kar se lepo kaže tudi na ravni občine Videm.
Za odstranitev bioloških odpadkov s pokopališč poskrbi občina Videm in jih odlaga na lastni
kompost. To odlaganje ni pravilno, saj bi tudi za te odpadke, ki so zbrani v večjih količinah,
moralo poskrbeti podjetje Čisto mesto Ptuj, ki ima za takšne odpadke zgrajeno kompostarno.
Zaradi manjših stroškov te odpadke trenutno občina kompostira sama, vendar nismo uspeli
pridobiti podatka o tem, kje se nahaja lokacija odlaganja in kako dolgo bo to še izvedljivo.
V Sloveniji bo od 1. januarja 2010 moralo biti v skladu z novo Uredbo o ravnanju z
odpadnimi nagrobnimi svečami urejeno ločeno zbiranje in shranjevanje teh sveč zaradi
ponovne predelave oziroma strokovnega uničenja (Koprivc, 2008). Takrat bodo najverjetneje
uvedene tudi spremembe pri zbiranju na občinski ravni.
5.2.7. ZBIRNO-PREVZEMNA MESTA OB PRIREDITVAH
Na vseh večjih kulturnih, športnih ali drugih prireditvah ter pri aktivnostih na prostem, na
katerih se pričakuje več kot 1000 udeležencev, je treba na kraju prireditve zagotoviti ustrezno
namestitev posebnih zabojnikov za ločeno zbiranje nekaterih vrst odpadkov (papir, lepenka,
steklo, kuhinjski odpadki). V občini Videm je takšnih prireditev kar nekaj – npr. občinski
praznik, kmečki praznik v Leskovcu, Igre brez meja v Pobrežju, romanje na Sv. Avguštin …
Na takšnih prireditvah v občini organizatorji sami priskrbijo ljudi, ki v času trajanja prireditve
skrbijo za ločeno zbiranje odpadkov ter po končani prireditvi poiščejo morebitne nepravilno
odložene odpadke. Zbrane odpadke nato odpelje Čisto mesto Ptuj. Velikokrat se zgodi, da so
odpadki nekje shranjeni do naslednjega rednega odvoza, saj je individualen prevoz takoj po
prireditvi predrag.
5.3.
PREVOZ ODPADKOV
Za prevoz odpadkov do odlagališč skrbi podjetje Čisto mesto Ptuj. Za zbiranje komunalnih
odpadkov v občini imajo na voljo dva tovornjaka srednje velikosti. Prevoz mešanih
komunalnih odpadkov poteka vsaka dva tedna, in sicer tri dni v prvem tednu ter tri dni v
drugem tednu, ločeno po naseljih. Plastično ter kovinsko embalažo odvažajo vsak teden,
ostale ločene frakcije vsaka dva tedna.
Pred kratkim so občine iz Haloz od podjetja Čisto mesto zahtevale, da naj zaradi konfiguracije
terena in cest nabavijo manjše dovozne tovornjake. Trenutni tovornjaki so namreč precej
veliki, kar je poseben problem na ozkih haloških cestah, kjer lahko vožnja z njimi povzroči
poškodbe na cestišču. Drugi problem je dostopnost, saj takšna velika vozila ne dosežejo vseh
mest in mora veliko ljudi dostavljati svoje zabojnike do javnih cest, kar je ponekod precej
daleč. Zahteva na Čistem mestu ni bila dobro sprejeta, zato v haloških občinah iščejo
ugodnejše rešitve. Ena izmed možnosti bi bila lahko izgradnja lastnega centra za ravnanje z
odpadki v Halozah, kar pa državna zakonodaja ne omogoča, odpira pa se tudi vprašanje, kako
bi na to reagiralo lokalno prebivalstvo. Na Čistem mestu so pojasnili, da se nakup takšnih
avtomobilov ne izplača. Problematično namreč ni celotno območje občine, temveč le nekateri
deli. Ker odpadke odvažajo v vsakem vremenu, predstavljajo problem tudi neasfaltirane ceste,
ki v deževnem vremenu predstavljajo nevarnost zdrsa, neobrezano drevje, ni lokacij za
obračanje ipd. Tako tudi z manjšimi tovornjaki ne bi rešili problema, bi pa močno zvišali
stroške prevoza in posledično dodatno obremenili ljudi, kar jim pa zagotovo ne bi ugajalo.
48

5.4.
CERO GAJKE
Podjetje Čisto mesto odpelje odpadke v center CERO Gajke v Spuhlji, ki ga sestavljajo enote:
mostna tehtnica, Zbirni center za individualni dovoz odpadkov, balirnica odpadkov,
odlagališče za odlaganje bal, kompostarna s pripadajočimi objekti in sortirnica odpadkov
ločeno zbranih frakcij.
Prvo funkcionalno enoto sestavljajo objekti za sprejem odpadkov. Odpadke pripeljane v
center ob sprejemu najprej stehtajo in analizirajo njihovo sestavo. Hkrati v fazi sprejema
poteka upravljanje centra in informiranje javnosti.
V drugem funkcionalnem sklopu odpadke obdelujejo. V letu 2006 so v CERO Gajke pridobili
sortirnico odpadkov za ločeno zbrane frakcije. Gre za reciklažni objekt z dvema sortirnima
linijama. Prva sortirna linija služi ročnemu in mehanskemu sortiranju, stiskanju, baliranju
sekundarnih surovin izločenih iz ločeno zbranih odpadkov. Kapaciteta sortirnice je 10.000 ton
vhodnega materiala na leto. Vhodni material je papir (ločijo na časopisni, karton in
pisarniški), plastike (ločijo na folije, PET in drugo plastiko po vrstah materiala), drobne
kovine ipd. Druga linija služi mehanskemu izločanju bioloških odpadkov iz preostalih in
mešanih komunalnih odpadkov in s tem dopolnjuje dosedanje baliranje in ovijanje ostanka
odpadkov. Kapaciteta separacije ostanka odpadkov je 20.000 ton vhodnega materiala na leto preostalih in mešanih komunalnih odpadkov.
Sortirnica leži v hali, katere prvi del je namenjen sortirnici za ločene frakcije, drugi del hale
pa bo namenjen zbiranju, obdelavi in skladiščenju odpadne električne in elektronske opreme.
V balirnici odpadkov s pomočjo sodobne tehnologije ostanek komunalnih odpadkov
obdelujejo po postopku imenovanem baliranje, pri katerem odpadke pripravijo v takšni obliki,
da so negativni vplivi na okolje zmanjšani na minimum. Pri postopku baliranja odpadke
najprej stiskajo z ustrezno stiskalnico in nato ovijejo z žico ter po transportnem traku
dostavijo do ovijalne naprave, ki ovije nastalo balo v powerstrech folijo. Nato te bale odložijo
na odlagališče za odlaganje bal.
Biološke odpadke odložijo v kompostarno, ki jo sestavljajo štiri enote: hala za začasno
skladiščenje vhodnih surovin, intenzivna faza zorenja – zaprti boksi, hala za naknadno zorenje
komposta in odprta hala.
V tretji fazi velik del odpadkov odpeljejo k predelovalcem sekundarnih surovin, ostanek pa v
obliki bal na odlagališče. Odlagalni polji 1/c in 1/d sta že v celoti zapolnjeni in pripravljeni za
ponovno rekultivacijo, zato sedaj odpadke odlagajo v 1/a in 1/b odlagalni polji. Višina
odlagalnih polj naj ne bi presegla štirih metrov nad višino okolice, a zaradi optimalnega
prekrivanja teh odlagalnih polj in odplinjevanja, s čimer bi preprečili smrad, ki zdaj najbolj
moteče vpliva na življenje ljudi v okolici, bi bila prav odločitev za zvišanje odlagalnih polj
najbolj ustrezna rešitev (Pičerko Peklar, 2008). Dno odlagališča je zgrajeno 1 m nad najvišjo
lego podtalnice oziroma 3 m nad povprečno gladino podtalnice. Zunanje meje centra so več
kot 300 m oddaljene od najbližjih stanovanjskih objektov. Tisti deli površine, ki so že
zapolnjeni, bi morali biti pokriti z neprepustno plastjo in z metrom zemeljskega materiala ter
ozelenjeni. Tega se v podjetju Čisto mesto kljub obljubam niso držali, saj se Gajke danes še
vedno ponujajo na ogled v vsej svoji smetiščni podobi, naokoli pa se širi tudi smrad (Pičerko
Peklar, 2008).
Del centra CERO Gajke je tudi zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Tja je mogoče vse
delovne dni, tudi v soboto do poznega popoldneva, pripeljati odpadke in jih primerno sortirati.
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Žal se redno dogaja, da ljudje odpadke pripeljejo pred vhod v center prav v času, ko ta ne
obratuje.
V letu 2008 so z javnim odvozom komunalnih odpadkov v 17 vključenih občinah zbrali
26.516 ton odpadkov. Istega leta so skupaj prevzeli 50.295 ton odpadkov, količina pa je
močno narasla zaradi posledic neurja v avgustu 2008, ki je povzročilo veliko škode na
azbestcementnih strehah na območju Spodnjega Podravja. Salonitne plošče so se odlagale na
polju 1/a v monodeponiji (Poročilo o…, 2009). Odloženih je bilo 31.607 ton odpadkov, ostale
pa so predali predelovalcem.
Grafikon 8: Prikaz zbranih ter odloženih odpadkov na CERO Gajke

Vir: Poročilo o odvozu…, 2009
Letna količina zbranega in presortiranega papirja je bila leta 2008 glede na leto 2007
presežena za 12 %, kar je odraz obratovanja sortirnice. V letu 2008 je bilo zbranih 2881 ton
papirja in kartona, kar je za 70 % več kot leta 2004. Količine zbrane PVC embalaže se iz leta
v leto povečujejo, kar je posledica čedalje večje porabe pijač iz plastenk in zavesti
prebivalstva glede ločenega zbiranja. V letu 2008 je bilo zbranih 954 ton PVC embalaže in
folije, kar je 73 % več kot leta 2004. Leta 2008 so v zbiralnicah ločenih frakcij zbrali 986 ton
stekla, kar je 47 % več kot leta 2004 in 4 % manj kot leta 2007 (Poročilo o odvozu…,2009).
V CERO Gajke poročajo tudi o zbrani biomasi, ki se obdela v kompostarni. Les zbirajo
ločeno, ga zmeljejo in prodajo kot gorivo (2008 – 1553 ton). V letu 2008 je bila zbrana
količina biomase 6568 ton, kar je bilo 50 % več kot leta 2004. Takšen porast je posledica
neurij v letu 2008, saj je veter podrl veliko dreves in odlomil veliko vej, ki so bile nato
prepeljane v CERO Gajke (Poročilo o odvozu…,2009).
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Grafikon 9: Količine izbranih vrst odpadkov, ki jih zbirajo v centru CERO Gajke

Vir: Poročilo o odvozu…, 2009
Nekaterih odpadkov, ki jih zbirajo v centru CERO Gajke, ne odložijo na odlagališču, ampak
jih oddajo naprej predelovalcem. V letu 2008 so drugim podjetjem oddali (Agencija RS za
okolje, 2009):
125 ton mešanih komunalnih odpadkov (Dinos d.o.o in Surovina d.d.),
- 436, 86 ton kosovnih odpadkov (Surovina d.d. ),
- 2,8 tone baterij in akumulatorjev (Surovina d.d.),
- 259,8 ton lesa (podjetje Kostanj in Tesar les d.o.o.),
- 0,2 tone pesticidov (Pinus Rače),
- 30,88 ton premazov, lepila, črnila in smole (Pinus Rače),
- 1,17 tone jedilnih olj in maščob (Letnik-Saubermacher d.o.o),
- 116,08 ton plastike (Dinos d.o.o),
- 24,04 ton kovin (Surovina d.d. ),
- 16,44 ton embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi (Letnik-Saubermacher d.o.o, Pinus Rače).
Evidence o tem, kolikšen delež odpadkov je bil zbran v občini Videm, ne vodijo. Obstaja le
podatek o količini odpadkov zbranih z javnim odvozom in količini kosovnih odpadkov.
5.5.
DIVJA ODLAGALIŠČA
Ker se je v občini začelo odvažanje odpadkov razmeroma pozno, so se ljudje do takrat morali
znajti sami. Zelo dolgo odpadki na tem območju niso predstavljali problema, saj so zaradi
izrazito podeželske in kmetijske pokrajine večino odpadkov uporabili doma v obliki
komposta, krme za živali ter za kurjavo. Ko se je način življenja spremenil in so se pojavile
nove vrste odpadkov, so se prebivalci pričeli soočati z materiali in snovmi, ki jih doma niso
več mogli uporabiti. Začela so se pojavljati divja odlagališča. Divje odlagališče je vsak
prostor, na katerem se nepravilno in nezakonito odlagajo odpadki. To je bilo največkrat ob
potokih in rekah, ob robu gozdov ter v težko prehodnih močvirnatih predelih. Ljudje so iskali
predvsem lokacije, ki za njih niso uporabne, niso pa se zavedali, da odlagajo odpadke na
mesta najbolj občutljivih ekosistemov.
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V občini Videm so začeli s sanacijo divjih odlagališč leta 1996, na podlagi Odloka o ravnanju
z odpadki v občini Videm (občinsko glasilo Naš Glas št. 2/96). Vsako leto so sanirali
približno tri divja odlagališča, kjer so se kopičili odpadki. O številu saniranih odlagališč v
določenem letu so se odločili na podlagi proračunskih sredstev, ki so bila za to na voljo. Do
leta 2009 so sanirali 42 divjih odlagališč in na njihova mesta postavili tablo »Prepovedano
odlaganje odpadkov!«.
Če se na območju občine odkrije divje odlagališče odpadkov, ki niso komunalni odpadki, se o
tem obvesti državni organ, pristojen za tisto vrsto odpadkov (Odlok o načinu opravljanja…,
2005). Trenutno obstaja v občini eno večje odlagališče v naselju Majski vrh, ki še čaka na
sanacijo. Odlagališče je precej obsežno, na njem pa se nahaja gradbeni material, bela tehnika,
odslužene avtomobilske gume ipd..

Karta 3: Lokacije divjih odlagališč v občini Videm

Avtor: Vesna Polanec
Vir: ARSO, GURS, 2009, Gregorec, 2009
Iz karte 3 je razvidno, da je bilo največ saniranih odlagališč na Dravskem polju. Tam je bilo
saniranih 25 odlagališč, kar predstavlja 61 % vseh saniranih odlagališč v občini Videm. Na
Dravskem polju se je 14 odlagališč nahajalo v območju Natura 2000, 7 pa na območju
katastrofalnih poplav. V Halozah je bilo saniranih 17 odlagališč, kar predstavlja 39 % vseh
saniranih odlagališč v občini, kar 12 pa se jih je nahajalo v območju Natura 2000. Eno
odlagališče v Halozah še ni bilo sanirano. Na Dravskem polju so bila divja odlagališča zelo
skoncentrirana, medtem ko so bila v Halozah razpršena po celotnem območju. Na območju
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Dolene ni evidentiranega nobenega divjega odlagališča, kar vzbuja dvome, saj tam še vedno
ni urejenega odvoza odpadkov. V prihodnje bi bilo območje naselja Dolena smiselno terensko
preučiti in tako ugotoviti, ali tam obstajajo neodkrita divja odlagališča.
V občini Videm se je kar 62 % divjih odlagališč nahajalo v območju Natura 2000. Ta podatek
je zelo zaskrbljujoč, saj divja odlagališča obremenjujejo in onesnažujejo okolje in posledično
negativno vplivajo tudi na rastlinstvo in živalstvo. 17 % divjih odlagališč se je nahajalo na
poplavnih območjih, ki so za odlaganje odpadkov zelo neugodna, saj voda prenaša odpadke in
nevarne snovi, ki lahko iz njih iztekajo. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da se je kar 61 % vseh
odlagališč nahajalo na območju visoke podtalnice, tako da so onesnaževala pitno vodo ljudi.
Če vse to povežemo, ugotovimo, da je kar 88 % divjih odlagališč nastalo na območjih, ki so
zelo občutljiva in bi lahko ob počasnem ukrepanju prišlo do ekološke katastrofe. Ker velik del
občine leži v občutljivem ekosistemu Dravskega polja, ki ima najbogatejšo zalogo podtalnice
v Sloveniji, je zelo pomembno tudi njeno vlaganje v pravilno ravnanje z odpadki in sanacijo
preostalih divjih odlagališč.
Slika 14: Divje odlagališče v Majskem Vrhu

Avtor: Vesna Polanec, junij 2009
V občini so prepričani, da večjih odlagališč trenutno ni, nastanek manjših pa je zaradi
razgibanosti terena in razpršene poseljenosti težko zaznati. Ostaja problem, da se ponekod
kljub opozorilnim tablam odpadki še vedno odlagajo, vendar je ta odlagališča lažje
nadzorovati, saj je znana njihova lokacija. Nekaj opozorilnih tabel je že tudi izginilo. Ob
pokopališču v Zg. Leskovcu najdemo več vrst odpadkov, od gradbenih, bele tehnike in
podobno, vendar tam table za odlagališče nismo zasledili. Ob boljšem pregledu je bila tabla
najdena nekaj metrov stran v grmovju. To dobro opiše navade ljudi, ki jih včasih ne ustavi niti
tabla o prepovedi odlaganja. Glede na to, da je v neposredni bližini tega divjega odlagališča
zabojnik za ločeno zbiranje nagrobnih sveč in bioloških odpadkov, so očitno predvidevali, da
bo nekdo te odpadke že odpeljal. Na Čistem mestu so obsodili takšno ravnanje, vendar so
poudarili, da je kljub nedopustnosti takšnega ravnanja še vedno boljše odlaganje na takšnih
mestih, kot nekje v občutljivi naravi.
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Slika 15: Divje odlagališče v Zg. Leskovcu

Avtorica: Vesna Polanec, junij 2009
V občini se bojijo nastanka podobnih novih odlagališč, saj se je z ukinitvijo pobiranja
kosovnih odpadkov »od vrat do vrat« ter s prepovedjo odlaganja nekaterih vrst odpadkov v
okviru odvoza kosovnih odpadkov, povečala možnost za to. Najbolj problematične so še
vedno Haloze, saj veliko ljudi tukaj težko odpelje odpadke na več kilometrov oddaljena
odlagališča. Veliko ljudi se za odvoz nekaterih odpadkov poslužuje »brezplačnega
komunalnega podjetja«, ki se na tem območju pogosto nahaja in radi odpeljejo odvečne stvari.
Pred letom 2005 so ob reki Dravinji odlagali odpadni hmelj. Odlagališče je nato podjetje
Hmelj Dornava d.o.o. saniralo. Odlaganje je bilo na tistem mestu prisotno že več kot 40 let.
Po mnenju podjetja so bili v glavnem odloženi neškodljivi naravni odpadki, ki jih nekateri
uporabljajo kot kompost. Na občini Videm so poudarili, da ni šlo le za biološke odpadke, saj
so odlagali tudi vrvi ipd. Odlaganje ob reki zagotovo ni primerna rešitev za odlaganje takšnih
odpadkov. Po sanaciji odlagališča podjetje odpadkov več ne odlaga nepravilno.
Vsako leto je na območju občine izvedenih kar nekaj čistilnih akcij, največkrat tako, da se
zberejo krajani posameznih naselij in očistijo svojo okolico. Vsako leto se v okviru
praznovanja dneva Zemlje izvede tako imenovana Spomladanska čistilna akcija. Leta 2007 je
tako potekala čistilna akcija z naslovom »Očistimo rečna obrežja«. V rokavih reke Polskave
so takrat naleteli na ogromne kupe smeti; od gradbenega materiala do štedilnikov in skupaj
zbrali 30 m³ odpadkov (Mohorko, 2007). Leta 2009 pa je potekala čistilna akcija
»Spomladansko čiščenje in urejanje okolja«, v okviru katere so na ozemlju celotne občine
zbrali 25 m³ odpadkov.

54

5.6.

RAVNANJE Z ODPADKI V NASELJIH, KJER ŠE NI ODVOZA
ODPADKOV

Ker še vsa naselja v občini Videm nimajo urejenega odvoza odpadkov, smo izvedli raziskavo,
s katero smo želeli ugotoviti, kako ravnajo s posameznimi vrstami odpadkov na teh območjih.
Anketa je bila izvedena 3. in 5. avgusta 2009. V raziskavo so bila vključena gospodinjstva
naselij Dolena, Trdobojci in Velika Varnica. Anketiranih je bilo 7 gospodinjstev iz Dolene, 10
iz Trdobojcev in 18 iz Velike Varnice. Skupno je bilo v raziskavo zajetih 35 gospodinjstev,
kar predstavlja 20 % vseh gospodinjstev v naseljih, vključenih v raziskavo. Vprašanja so bila
postavljena tako, da je lahko anketiranec izbiral med predlaganimi odgovori ali dodal svoj
odgovor. V prvem delu ankete smo za posamezne vrste odpadkov povprašali, kakšno je
ravnanje z njimi, drugi del pa se je nanašal na nekatere splošne podatke o anketirancu in
gospodinjstvu, v katerem živi.
V anketi smo povprašali po tistih vrstah odpadkov, ki bi jih gospodinjstva lahko odpeljala na
bližnji ekološki otok (steklo, papir, plastična embalaža, pločevinke) oziroma za njih ustrezno
poskrbela doma (ostanki hrane). Vključili smo tudi vprašanja o tistih odpadkih, za katere je
odvoz organiziran le redko oziroma za njih na območju ni urejenega ustreznega zbiranja. S
takšnimi vprašanji smo na podlagi njihovega trenutnega ravnanja želeli izvedeti ali se
zavedajo problematike nepravilnega odlaganja odpadkov in kako na njih vpliva ozaveščanje.
Na podlagi prilagojenega socialnoekološkega modela smo upoštevali socialnogeografske
filtre (starostna struktura, tip gospodinjstev), ki vplivajo na razumevanje in zaznavanje
problema ravnanja z odpadki ter ugotavljali, kako gospodinjstva problem sprejemajo, kako se
odzivajo na trenutne zastavljene smernice in tako pridobili sliko o ravnanju ljudi ter vplivih
njihovega ravnanja na pokrajino.
Poleg praks ravnanja in odnosa do ravnanja z odpadki so nas zanimale tudi osnovne značilnosti
anketiranih gospodinjstev, kot sta starostna struktura in tip gospodinjstva. Pri določanju
starostnih mej smo se oprli na raziskavo Benkovič Krašovčove (2005), v kateri je na podlagi
starostne strukture med drugim raziskovala tudi razvojne možnosti naselij v Halozah.
Gospodinjstva je na podlagi starostne strukture razvrstila v sedem tipov, ki smo jih mi nato
priredili tako, da smo združili srednjo (35 - 50 let) in zrelo (50 – 70 let) generacijo in jo
poimenovali kar srednja generacija. Pri starostni strukturi smo ločili tri različne generacije:
mlada generacija (mlajši od 35 let), srednja generacija (stari med 35 in 70 let) ter stara
generacija (starejši od 70 let). Ker smo predvidevali, da v gospodinjstvu ne živi le ena
generacija, smo dodali še štiri skupine, tako da smo zajeli vse možne kombinacije.

Povprečno število članov v gospodinjstvu je bilo 3,5. Med vprašanimi, ki so odgovarjali v
imenu gospodinjstva, je bilo 37 % mlajših od 35 let, 40 % starih med 35 in 70 let, 22 % pa je
bilo starejših kot 70 let.
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Grafikon 10: Gospodinjstva glede na starostno strukturo

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Največ anketiranih živi v gospodinjstvih, kjer sta prisotni mlada in srednja generacija.
Takšnih je bilo kar 37, 3 % gospodinjstev. Sledijo gospodinjstva s samo staro generacijo in s
samo srednjo generacijo (oboje 14,3 %) ter z mlado generacijo (11,4 %). Ostalih treh vrst
gospodinjstev je manj kot 10 %.
Pri tipu gospodinjstva smo ločili tri vrste gospodinjstev: delavsko gospodinjstvo, kjer so vsi
člani gospodinjstva zaposleni izven kmetijstva, delavsko-kmečko gospodinjstvo, kjer so
nekateri člani gospodinjstva zaposleni ter obenem delajo še doma na kmetiji oz. so nekateri
člani gospodinjstva zaposleni, drugi pa delajo doma na kmetiji ter kmečko gospodinjstvo, kjer
vsi člani delajo le doma na kmetiji ali so brezposelni. Upokojence smo razvrstili v dotične tri
skupine glede na to, ali so se pred upokojitvijo ukvarjali s kmetijstvom, ali so bili zaposleni
ali oboje. Takšno razdelitev smo uporabili zato, ker so naselja, kjer smo anketirali, nekoliko
slabše dostopna in je tam velik delež kmečkega prebivalstva, kjer so zaposlene le mlajše
generacije, starejši so se preživljali le z delom doma na kmetiji in le za lastne potrebe. Med
anketiranimi je tako bilo 43 % delavsko-kmečkih gospodinjstev, 40 % delavskih
gospodinjstev ter 17 % kmečkih gospodinjstev.
Med kmečkimi gospodinjstvi prevladuje starejša generacija, ki se že od nekdaj preživlja z
delom doma. Naleteli smo tudi na primere, kjer so člani gospodinjstva brezposelni in so
rešitev svoje stiske našli v kmetovanju. Na območju anketiranja ni sicer nobene večje kmetije.
Vse kmetije imajo le nekaj glav živine ter do nekaj hektarjev pripadajočega zemljišča, kar je
posledica gričevnatega terena. Pri delavsko-kmečkih gospodinjstvih je največkrat tako, da
živijo skupaj različne generacije, kjer se nadaljuje tradicija kmetovanja, ki pa ne zadošča za
lagodno življenje, zato so nekateri (predvsem mlajši) člani gospodinjstva tudi zaposleni. Med
delavskimi gospodinjstvi je največ mladih družin, ki nimajo želje po kmetovanju ali pa za to
nimajo pogojev. Nekaj gospodinjstev se je opredelilo kot delavska, čeprav se hkrati ukvarjajo
tudi s kmetijstvom, vendar v zelo majhnih razsežnostih (npr. kozjereja, da zemljišča okrog
hiše ne zaraščajo, nekaj svinj za preskrbo z mesom, nekaj perutnine za preskrbo z jajci in
mesom, krava za pridobivanje mleka ipd.).
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Grafikon 11: Tip gospodinjstev

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Anketna vprašanja so sestavljena tako, da izvemo, kako v gospodinjstvih ravnajo s
posameznimi vrstami odpadkov, saj preučevanim naseljem ni omogočen odvoz odpadkov.
Najprej nas je zanimalo, kako ravnajo z odpadki, ki bi jih lahko zapeljali na bližnje ekološke
otoke. V občini Videm je namreč 13 ekoloških otokov, kamor lahko prebivalci odložijo papir,
plastično in kovinsko embalažo ter steklo.
Na vprašanje, kaj naredijo z odpadnim papirjem, je kar 54 % vprašanih odgovorilo, da sežgejo
papir na prostem, 26 % pa ga sežge ob vsakodnevnem kurjenju. Ugotavljamo, da kar 80 %
gospodinjstev papir sežiga in s tem povzroča nastajanje toplogrednih plinov ter nesmotrno
rabo naravnih virov. 14 % vprašanih odpelje papir na bližnji ekološki otok. 6 % anketirancev
pa se je odločilo za možnost drugo, kjer so navedli, da ga sežgejo v krušni peči ali pa ga
odpeljejo otroci, ko pridejo na obisk.
Grafikon 12: Anketno vprašanje 1.1.:»Kaj naredite z odpadnim papirjem?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Nadalje nas je zanimalo, kaj ljudje storijo s steklenimi izdelki, ki jih ne potrebujejo več. 54 %
vprašanih nam je odgovorilo, da steklene izdelke odpeljejo na ekološki otok, 6 % vprašanih
odpadke odvrže ob hiši ali na kakšno drugo mesto, 3 % pa odpadke nekam zakopljejo, tako da
ne motijo nikogar. Ostalih 37 % gospodinjstev z odpadki ravna drugače kot je bilo navedeno
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v anketi. Od teh 37 % je 31 % gospodinjstev navedlo, da steklenih odpadkov nimajo, 23 %
steklene izdelke odnese nazaj v trgovino, 15 % vprašanih hrani steklo nekje doma, 15 %
prepusti steklo mladim, da ga odpeljejo (verjetno na ekološki otok?), ostali pa so navedli, da
ga vržejo v primerno globel (8 %) oziroma odpeljejo v zbiralnico CERO Gajke (8 %).
Grafikon 13: Anketno vprašanje 1.2.:»Kaj storite s steklenimi izdelki, ki jih ne potrebujete
več?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Vidimo, da je ravnanje s steklenimi izdelki v anketiranih gospodinjstvih že boljše od ravnanja
s papirjem, saj se jih več kot polovica pravilno odloži.
Odpadno plastično embalažo je 63 % gospodinjstev sežgalo, 28 % jo je odpeljalo na ekološki
otok, 3 % so poiskali primerno mesto in jo odvrgli, 6 % pa se je odločilo za drug način
ravnanja. Med drugimi načini ravnanja so navedli, da embalažo ponovno uporabijo
(shranjevanje živil, shranjevanje pijač), kar pa zagotovo ni dolgoročna rešitev. Ljudje se
sežiganja poslužujejo predvsem zato, ker je to najlažji način za odstranitev odpadkov, žal pa
se ob tem premalo zavedajo, da se ob sežiganju sproščajo strupeni plini. Tako s sežiganjem
onesnažujejo zrak, vode ter prst.
Grafikon 14: Anketno vprašanje 1.3.:»Kaj storite z odpadno plastično embalažo?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Prebivalce smo povprašali tudi, kaj storijo z odpadnimi pločevinkami. 46 % vprašanih je
zatrdilo, da peljejo odpadne pločevinke na ekološki otok, 20 % je povedalo, da za njih
poiščejo primeren prostor in jih odvržejo, 36 % pa z njimi ravna na drug način. Izmed tistih,
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ki so se odločili za možnost drugo, jih 67 % trdi, da v njihovem gospodinjstvu ni odpadnih
pločevink, 17 % sežge pločevinke skupaj z ostalimi odpadki, 8 % vprašanih ne ve, kaj storijo
s to vrsto odpadka, preostalih 8 % pa odpadne pločevinke odpelje v Zbirni center CERO
Gajke.
Grafikon 15: Anketno vprašanje 1.4.:»Kaj storite z odpadnimi pločevinkami?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Ugotovimo lahko, da večina gospodinjstev odpelje na ekološke otoke tiste odpadke, ki jih
doma ne more sežgati. Tukaj se pojavlja vprašanje, zakaj hkrati ne odpeljejo na ekološki otok
vseh vrst odpadkov, ki se smejo tam odložiti. Kljub temu, da je odlaganje na ekoloških otokih
brezplačno, se za to možnost odloča še vedno zelo malo ljudi. Velikokrat se je pojavil tudi
odgovor, da te vrste odpadka v gospodinjstvu ni (predvsem odpadne pločevinke), kar je
nekoliko dvomljiv podatek. Glede na to, da je bilo kar nekaj gospodinjstev, ki so se opredelili
kot kmečko gospodinjstvo, bi lahko to navedli kot vzrok, da te vrste odpadka nimajo, saj se
oskrbujejo predvsem z domačimi proizvodi. Naše predvidevanje pa je, da se nekateri ljudje
zavedajo, da nepravilno ravnajo s takšnimi odpadki in zato raje odgovorijo, da takšnih
odpadkov ni, kot da bi povedali, da jih enostavno zavržejo.
V nadaljevanju anketnega vprašalnika, smo anketirance vprašali, kaj storijo z nekaterimi
vrstami odpadkov, ki jih ne morejo odložiti na ekološke otoke in je zato za pravilno ravnanje
z njimi treba izkoristiti druge možnosti.
Najprej nas je zanimalo, kaj v gospodinjstvih storijo z ostanki hrane. 49 % vprašanih uporabi
ostanke hrane kot hrano za domače živali, 28 % odvrže ostanke hrane na domač kompost, da
se tam razgradijo, 23 % pa ostanke hrane vsiplje v odtok ali WC školjko. Lahko rečemo, da je
ravnanje z ostanki hrane zadovoljivo, saj čeprav se hrana uporabi še enkrat na koncu
morebitni ostanki pristanejo na kompostu, kar je pravilno odlaganje. Sipanje ostankov v odtok
ali WC školjko pa zagotovo ni prava rešitev.
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Grafikon 16: Anketno vprašanje 1.5.:»Kaj storite z ostanki hrane?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Anketirane smo nato vprašali, kaj storijo z odpadnim kuhinjskim oljem. Skoraj polovica
vprašanih (46 %) zlije odpadno olje v odtok ali WC školjko, 23 % vprašanih zlije olje nekam
v naravo, 5 % vprašanih hrani odpadno olje nekje doma, preostalih 26 % pa ravna z odpadnim
oljem na druge načine. Pod drugo so ljudje v večini navedli, da vso olje sproti porabijo
(56 %), pojavili pa so se tudi odgovori, da ne vedo kaj naredijo z oljem, da ga sežgejo skupaj
z ostalimi odpadki, da ga zlijejo na kompost ali pa ga zlijejo med ostale ostanke hrane za
živali. Trenutna edina ustrezna možnost ravnanja z odpadnim oljem za prebivalce tega
območja je, da ga odpeljejo v zbirni center CERO Gajke, vendar te možnosti ni izkoristil
nihče od anketiranih.
Grafikon 17: Anketno vprašanje 1.6.:»Kaj storite z odpadnim kuhinjskim oljem?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Zanimalo nas je tudi, kaj ljudje storijo z oblačili in obutvijo, ki je ne potrebujejo več, zato smo
jih povprašali tudi o tem. Spet smo dobili potrditev, da prebivalci, če je to le izvedljivo,
odpadke najraje sežgejo, saj to z oblačili in obutvijo stori skoraj polovica gospodinjstev
(49 %). 39 % gospodinjstev podari oblačila dobrodelni organizaciji, 3 % pa jih odpeljejo v
zbirni center CERO Gajke. Izmed preostalih 17 % vprašanih, ki so odgovorilo z drugo, jih
večina hrani oblačila in obutev na podstrešju (33 %), medtem ko ostali podarijo oblačila
sorodnikom, jih uporabijo za čiščenje, vse sami porabijo ali pa jih uporabijo doma. Vidimo,
da z oblačili in obutvijo že kar nekaj ljudi ravna odgovorno, čeprav je zaskrbljujoč velik delež
tistih, ki jih sežigajo. Zanimiv je podatek, da nekateri uporabijo stara oblačila kot krpe za
čiščenje, kar kaže na to, da jih znajo koristno ponovno uporabiti.
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Grafikon 18: Anketno vprašanje 1.7.:»Kaj storite z oblačili in obutvijo, ki jih ne potrebujete
več?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Naslednje vprašanje se je nanašalo na ravnanje z gradbenimi odpadki. Največ gospodinjstev
jih ponovno uporabi doma (37 %) in sicer tako, da z njimi utrjuje ceste ipd. Nadalje 20 %
vprašanih odvrže gradbene odpadke nekam, kjer jih ne motijo, 17 % počaka na odvoz
kosovnih odpadkov, 9 % pa prepusti te odpadke Romom, da jih odpeljejo. Tisti, ki so
odgovorili z drugo (17 %) so navedli, da takšnih odpadkov nimajo (50 %), da jih odpeljejo v
zbirni center CERO Gajke (33 %), v enem gospodinjstvu pa so jih zazidali oz. zabetonirali.
Pravilno ravnanje s to vrsto odpadkov je predaja predelovalcem, če pa gre za manjšo količine
do 0,5 m3, pa jih lahko povzročitelji sami dostavijo na zbirni center CERO Gajke. Ponovna
uporaba gradbenih odpadkov doma za utrjevanje cest je sporna, saj se prej ko slej znajdejo ob
cesti. Ljudje gradbene odpadke največkrat odvržejo v potok ali gozd, kjer ovirajo normalno
življenje ekosistemov in onesnažujejo vodne vire.
Grafikon 19: Anketno vprašanje 1.8.:»Kaj storite z gradbenimi odpadki?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Iz gradbenih odpadkov smo nato prešli na gospodinjske kosovne odpadke in ljudi povprašali,
kako ravnajo s temi odpadki.
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Grafikon 20: Anketno vprašanje 1.9.:»Kaj storite z gospodinjskimi kosovnimi odpadki?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Kar 34 % vprašanih je odgovorilo, da počakajo na prihod Romov, da jih odpeljejo, 31 %
vprašanih počaka na odvoz kosovnih odpadkov v občini, 9 % gospodinjstev pa takšne
odpadke nekje doma shrani. Tudi pri tem vprašanju je nekaj gospodinjstev izbralo možnost
drugo (26 %). Pri odgovoru drugo so navedli, da kosovne gospodinjske odpadke odpeljejo v
zbirni center CERO Gajke (33 %), da takšnih odpadkov nimajo (33 %), da tudi takšne
odpadke pripravijo in sežgejo (22 %) ter da takšne odpadke podarijo (12 %). V nobenem
gospodinjstvu niso odgovorili, da odpadke nekam odvržejo.
V nadaljevanju nas je še zanimalo, kaj storijo z odpadno električno in elektronsko opremo.
Največ takšnih odpadkov v izbranih gospodinjstvih odpeljejo Romi (37 %), 23 % vprašanih
počaka na odvoz kosovnih odpadkov, 11 % takšne odpadke doma shrani, 6 % vprašanih jih
vrne na prodajna mesta, 6 % poišče primeren prostor in jih odvrže, 17 % pa se poslužuje
drugih možnosti. 67 % med tistimi, ki so izbrali možnost drugo, odpelje takšne odpadke v
zbirni center CERO Gajke, preostalih 33 % pa takšnih odpadkov nima.
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št.
107/06) se v okviru kosovnih odpadkov ti odpadki ne sprejemajo več, saj jih mora sprejeti
prodajalec, zato takšen način odlaganja ni ustrezen. Odvržena električna in elektronska
oprema je zelo škodljiva za okolje, saj lahko pride do iztekanja nevarnih snovi, ki lahko
povzročijo onesnaženje.
Grafikon 21: Anketno vprašanje 1.10.:»Kaj storite z odpadno električno in elektronsko
opremo?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
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Ugotavljamo, da se v izbranih naseljih zelo zanašajo na prihod Romov in na takšen odvoz
nekaterih večjih odpadkov. Na ta način prebivalci sicer rešijo svoj problem odvečnih
odpadkov, a rešitev dolgoročno zagotovo ni ustrezna, saj bo s takšnim odvozom odpadek
nepravilno odstranjen in bo nekje drugje še naprej predstavljal obremenitev.
Pri naslednjem vprašanju smo anketirance povprašali, kaj storijo z zdravili, ki jim je potekel
rok uporabe. Zdravila spadajo v skupino nevarnih odpadkov in edino ustrezno ravnanje z
njimi je odvoz v zbirni center CERO Gajke. Iz analize ankete je razvidno, da z zdravili na tem
območju ravnajo v glavnem na štiri načine: 20 % vprašanih zdravila kljub pretečenemu roku
uporabi, 20 % vprašanih zdravila odnese v lekarno, 20 % zdravila odvrže v odtok ali WC
školjko, 17 % pa zdravila sežge. Nadalje je 11 % odgovorilo z drugo, da zdravila uporabijo
sproti oz. jih nimajo. 6 % anketirancev odnese zdravila v zbirni center CERO Gajke,
preostalih 6 % pa poišče primeren prostor in jih odvržejo.
Vidimo, da je ravnanje z zdravili na območju anketiranja zelo pestro. Zaskrbljujoče je, da
veliko vprašanih roka trajanja zdravil ne upošteva in jih po potrebi uporabi. Glede na to, da
trenutna zakonodaja ne dopušča vračanja neuporabljenih zdravil v lekarne, živi veliko
gospodinjstev v zmoti, da jih lahko odnesejo tja in vprašanje je, kaj dejansko storijo z zdravili.
Vsi ostali načini odlaganja, z izjemo odvoza v zbirni center, so zelo nevarni za okolje in
zdravje ljudi.
Grafikon 22 : Anketno vprašanje 1.11.:»Kaj storite z zdravili, ki jim je potekel rok?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Kot naslednje nas je zanimalo ravnanje ljudi z izpraznjenimi baterijami in akumulatorji.
Baterije in akumulatorji vsebujejo številne kovine, med katerimi so tudi nekatere zelo nevarne
težke kovine (svinec, kadmij, srebro), ki so škodljive za zdravje ljudi in za okolje. Trenutno
edino ustrezno ravnanje s takšnimi odpadki je odvoz v zbirni center CERO Gajke, kjer te
odpadke shranijo ločeno od ostalih, dokler jih ne prevzame specializirana organizacija,
registrirana za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov ali oddaja v premične zbiralnice
nevarnih odpadkov. Sprejem bi morali zagotoviti tudi prodajalci. V naseljih, ki so bila
vključena v raziskavo, 31 % vprašanih počaka na odvoz kosovnih odpadkov, 17 % takšne
odpadke odnese v zbirni center CERO Gajke, 14 % vprašanih počaka, da jih odpeljejo Romi,
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9 % počaka na zbiranje nevarnih odpadkov na območju občine, 6 % pa poišče primeren
prostor in baterije in akumulatorje odvrže. Tisti, ki so odgovorili z drugo (23 %), so navedli,
da nimajo takšnih odpadkov (50 %), ostali odgovori pa so bili, da takšne odpadke hranijo
doma, da jih odnesejo v trgovino, da jih podarijo oz. anketirani ni vedel, kako ravnajo z njimi.
Ugotavljamo, da so prakse ravnanja z izrabljenimi baterijami in akumulatorji zelo slabe, zlasti
glede na nevarnost, ki jo ta odpadek predstavlja.
Grafikon 23: Anketno vprašanje 1.12.:»Kaj storite z izpraznjenimi baterijami in
akumulatorji?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Naslednje vprašanje se je nanašalo na škropiva in njihovo embalažo. 60 % vprašanih je
odgovorilo, da škropivo zlijejo stran, embalažo pa sežgejo, kar je zaradi strupenih snovi, ki se
ob tem izločajo zelo škodljivo za okolje in zdravje ljudi. Nadaljnjih 31 % vprašanih je
odgovorilo z drugo, in sicer je bilo med temi 63 % takih, ki ne potrebujejo škropiv, 37 % pa
takih, ki škropiv na rastlinah ne uporabljajo. 9 % vprašanih je embalažo od škropiv odpeljalo
na zbirni center CERO Gajke, kar je ustrezno in odgovorno ravnanje.
Grafikon 24: Anketno vprašanje 1.13.:»Kaj storite s škropivi in njihovo embalažo?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
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Kot zadnje vprašanje glede ravnanja s posamezno vrsto odpadkov nas je zanimalo ravnanje s
poginulimi živalmi oz. klavnimi ostanki. Med vprašanih jih 46 % izkoristi brezplačen
sanitarni odvoz, 23 % pa živali oz. klavne ostanke nekje zakoplje. 31 % vprašanih nima
domačih živali.
Grafikon 25: Anketno vprašanje 1.14.:» Imate v vašem gospodinjstvu živali? Kaj storite s
poginulimi živalmi oz. klavnimi ostanki?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Na podlagi odgovorov na vseh 14 zastavljenih vprašanj o posameznih vrstah odpadkov lahko
ugotovimo, da imajo nekatera gospodinjstva zelo slabe navade glede ravnanja z odpadki. Res
je, da jim ni zagotovljena osnovna pravica, se pravi odvoz komunalnih odpadkov, vendar je
tudi res, da imajo glede nekaterih vrst odpadkov že sedaj enake možnosti kot drugje v občini.
Z odpadki ravnajo pravilno predvsem tista gospodinjstva, ki se vsakodnevno vozijo na delo in
jim odvoz do bližnjega ekološkega otoka oziroma v zbirni center CERO Gajke ne predstavlja
dodatne poti.
Nadalje smo anketirancem zastavili še nekaj splošnih vprašanj glede ravnanja z odpadki
oziroma odnosa do odpadkov.
Grafikon 26: Anketno vprašanje 1.15.:» Se vam zdi, da je v vašem gospodinjstvu veliko
odpadkov?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
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Uvodoma nas je zanimalo, ali anketirani menijo, da je v njihovem gospodinjstvu veliko
odpadkov. 54 % vprašanih je odgovorilo nikalno, 29 % vprašanih je odgovorilo pritrdilno,
preostalih 17 % pa se ni moglo opredeliti. V nadaljevanju smo jih vprašali, ali vedo, da v
njihovi bližini obstajajo ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov. 80 % vprašanih je
odgovorilo pritrdilno, 20 % vprašanih pa ni vedelo za obstoj ekoloških otokov v bližini. Tiste,
ki vedo, da imajo v bližini ekološke otoke, smo nato povprašali še, če kdaj odpeljejo odpadke
tudi tja. 79 % jih je odgovorilo, da odpeljejo odpadke redno ali občasno na ekološke otoke,
medtem ko jih je ostalih 21 % odgovorilo nikalno. V celoti se torej odvoza na ekološki otok
poslužuje 60 % anketiranih.
Nadalje nas je zanimalo ali so anketiranci odpadke že kdaj odpeljali na zbirni center CERO
Gajke Ptuj. Na to vprašanje je 31 % vprašanih odgovorilo pritrdilno, nikoli pa še ni tega
storilo ostalih 69 %.
Grafikon 27 : Delež anketirancev, ki odpeljejo odpadke na ekološki otok oz. v zbirni center
CERO Gajke

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Naslednje vprašanje je bilo, ali si v izbranih naseljih želijo, da bi tudi oni imeli možnost
odvoza odpadkov. Pritrdilno je odgovorilo 57 % vprašanih, medtem ko si ureditve odvoza
odpadkov ne želi 40 % vprašanih, ostalim 3 % vprašanih je vseeno. Zanimal nas je tudi vzrok,
zakaj si anketirani želijo odvoz odpadkov oz. ga ne želijo. Pri tistih, ki si odvoz želijo, je
prevladovala težnja po lažjem ravnanju z odpadki in da odpadki pred odvozom ne bi bili v
napoto, da bi jih lahko pravilno odlagali in ne bi onesnaževali narave ipd. Tisti, ki si odvoza
ne želijo, pa so poudarjali predvsem visoke cene odvoza, slabo dostopnost terena, slabe ceste,
dostavljanje zabojnika do glavne ceste ter dejstvo, da znajo za odpadke poskrbeti tudi brez
odvoza.
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Grafikon 28: Anketno vprašanje 1.18.:» Si želite, da bi tudi vi imeli možnost odvoza
odpadkov, kot je to praksa v ostalih naseljih v občini Videm?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, ali se ljudem zdi, da s strani služb za ravnanje z
odpadki, ki delujejo na območju občine, dobijo dovolj informacij za ustrezno ravnanje z
odpadki. 34 % anketiranih je zadovoljnih z obveščanjem, 26 % jih meni, da javne službe
nudijo premalo informacij, nadaljnjih 26 % ne zanima obveščanje s strani javnih služb, 14 %
pa meni, da ne potrebujejo teh informacij, saj niso vključeni v sistem odvoza odpadkov.
Grafikon 29: Anketno vprašanje 1.19.:» Se vam zdi, da ste s strani občine Videm oz. Čistega
mesta Ptuj dobili dovolj informacij, da veste kako ravnati z odpadki?«

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Na podlagi izvedene ankete lahko ugotovimo, da je stanje ravnanja z odpadki v izbranih
naseljih precej zaskrbljujoče. V preglednici 5 smo načine ravnanja s posameznimi vrstami
odpadkov prikazali tako, da smo na podlagi rezultatov ankete razbrali ali je ravnanje z njimi
ustrezno ali ne. Odgovorov, kot so »ne vem«, »nimamo«, »ne uporabljamo« v preglednico
nismo zapisali, saj ponekod ne odražajo dejanskega stanja. Določili smo tudi ustreznost oz.
neustreznost ravnanja z določeno vrsto odpadkov. Pri tem smo si pomagali s slikovnima
oznakama, pri čemer nasmejana marjetica narekuje razvoj v smeri, ki pomeni doseganje
opredeljenega cilja ravnanja z odpadki, žalostna marjetica pa neugoden razvoj (podobno kot
je princip v spletni aplikaciji Kazalci okolja, 2009). Z izjemo stekla, pločevink, ostankov
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hrane in poginulih živali, kjer je ravnanje z odpadki zadovoljivo, so pri vseh ostalih vrstah
odpadkov rezultati precej slabši. Še vedno večina ljudi sežge vse odpadke, ki so za to
primerni. Glede kosovnih odpadkov, bele tehnike in nevarnih odpadkov pa je ravnanje zelo
slabo, saj se jih le majhen delež pravilno odloži. Problem predstavlja tudi odpadno kuhinjsko
olje, s katerim nihče od anketiranih ne ravna ustrezno ter odpadna zdravila, kjer je delež
takšnih zelo nizek.
Preglednica 5 : Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov v anketiranih gospodinjstvih
VRSTA ODPADKA

PAPIR

USTREZNO RAVNANJE

odlaganje na
ekološki otok

NEUSTREZNO RAVNANJE

OCENA
RAVNANJA

sežiganje
14%

odlaganje na
ekološki otok

83%

*

nekje odvržejo
zakopljejo

STEKLO

vračanje v trgovino
shranijo doma
odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke

PLASTIČNA
EMBALAŽA

**
18 %

66 %
sežiganje

odlaganje na
ekološki otok

nekje odvržejo
28 %

odlaganje na
ekološki otok

66 %
sežiganje

PLOČEVINKE

nekje odvržejo

odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke
49 %
kot hrana za
domače živali

vsipljejo v odtok
ali WC školjko

OSTANKI HRANE
odlaganje na
kompost

72 %

ODPADNO
KUHINJSKO OLJE
0%

OBLAČILA IN
OBUTEV

Podarijo dobrodelni
organizaciji
odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke
podarijo
sorodnikom

26 %

28 %
zlijejo v odtok ali
WC školjko
zlijejo v naravo
hranijo doma
sežgejo
zlijejo na kompost
kot hrana za živali

91 %

sežgejo
hranijo doma
uporabijo za
čiščenje
42 %

51 %
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GRADBENI
ODPADKI

odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke
6%

GOSPODINJSKI
KOSOVNI
ODPADKI

odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke
odvoz kosovnih
odpadkov
podarijo

ODPADNA
ELEKTRIČNA IN
ELKTRONSKA
OPREMA

odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke
vrnejo na prodajna
mesta

ZDRAVILA

odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke

ŠKROPIVA IN
NJIHOVA
EMBALAŽA

odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke
zbiranje na območju
občine

85 %

odpeljejo jih Romi
hranijo doma
sežgejo
43 %

15 %

6%
BATERIJE IN
AKUMULATORJI

uporabijo doma
nekam odvržejo
odvoz kosovnih
odpadkov
odpeljejo jih Romi

26 %

odpeljejo v zbirni
center Cero Gajke

49 %
odpeljejo jih Romi
odvoz kosovnih
odpadkov
hranijo doma
nekje odvržejo
kljub pretečenemu
roku uporabijo
odnesejo v lekarno
odvržejo v odtok
ali WC školjko
sežgejo
nekje odvržejo
odvoz kosovnih
odpadkov
odpeljejo jih Romi
nekje odvržejo
hranijo doma

77 %

83 %

62 %

zlijejo stran,
embalažo sežgejo
9%

izkoristijo
POGINULE
brezplačen sanitarni
ŽIVALI IN
KLAVNI OSTANKI odvoz

60 %
zakopljejo

46 %

23 %

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009; Kazalci okolja, 2009
*neustrezno ravnanje z odpadki
**ustrezno ravnanje z odpadki
Opomba: Odgovori, kot so »ne vem«, »nimamo«, »ne uporabljamo«, v preglednici niso
zapisani in predstavljajo manjkajoč delež.
Zanimivo je, da ni opaziti izrazite povezave med starostjo in tipom gospodinjstva ter
pravilnim ravnanjem z določenimi odpadki. Predvidevali smo, da imajo največ težav z
odpadki starejši ter kmečka gospodinjstva, vendar se je izkazalo, da se z enakimi problemi
srečujejo vsa gospodinjstva in imajo podobne navade glede ravnanja z njimi. Sežiganja se
tako poslužuje večina gospodinjstev, odvozijo pa predvsem tiste odpadke, ki se jih ne da
sežgati. Izjema so posamezne vrste odpadkov, ki se ne pojavljajo v delavskih gospodinjstvih
(škropiva, poginule živali in klavni ostanki), vendar je treba opozoriti, da ima veliko
delavskih gospodinjstev svoj vrt, kjer najverjetneje uporabljajo škropiva, imajo pa tudi male
domače živali. Zmotno je tudi razmišljanje, da bodo ob urejenem odvozu rešeni vseh skrbi z
odpadki, saj bodo lahko vse odvrgli v zabojnik za ostale odpadke.
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Skozi anketo se je dobro pokazalo, da so ljudje premalo ozaveščeni glede ravnanja z odpadki.
Veliko ljudi sploh ne zanima, kako bi morali pravilno ravnati z odpadki in se zato, ker nimajo
urejenega odvoza ne čutijo dolžne, da bi bili informirani o pravilnem ravnanju. Tisti, ki imajo
odvoz, dobijo informacije sproti, saj so redno objavljene na hrbtni strani položnic. Analiza
ankete je tudi pokazala, da se bo na tem območju treba še veliko ukvarjati z ljudmi in jih
poučiti, zakaj je pravilno ravnanje z odpadki tako pomembno. Ker četudi se bo uredil odvoz v
preučenih naseljih, ponekod še vedno prevladuje prepričanje, da lahko za odpadke poskrbijo
sami doma in jih želijo javne službe le oškodovati.
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6. OBVEŠČANJE IN OZAVEŠČANJE
Ozaveščanje je spreminjanje zakoreninjenih miselnih vzorcev, ko se ljudi skuša prepričati, da
naj začnejo o določenih stvareh razmišljati drugače, kot so jih naučili v preteklosti (Fefer,
2007). Ne glede na uporabljeno tehnično rešitev zbiranja, obdelave, predelave, recikliranja ali
odstranjevanja odpadkov je aktivno sodelovanje prebivalcev ključni dejavnik za uspešno
izvajanje programov in izpolnjevanje ciljev ravnanja z odpadki.
V podjetju Čisto mesto se dobro zavedajo, kako pomembno je sodelovanje ljudi pri ravnanju z
odpadki, tako da se poslužujejo več načinov ozaveščanja in obveščanja. Vedno dosegljiva in
polna različnih informacij je njihova spletna stran, kjer lahko vsak pogleda, kako ravnati s
posameznimi vrstami odpadkov in kdaj je na voljo odvoz odpadkov. Izdali so tudi že več
zloženk (Jaz ločujem odpadke, Kompostiranje na vrtu, Pogovoriva se o odpadkih …), s
katerimi občane obveščajo o pravilnem ravnanju z odpadki. Njihove zloženke so zelo barvite
in poslikane, kar zagotovo pritegne ljudi, obenem pa polne koristnih informacij. Čisto mesto
objavlja članke in novosti tudi v lokalnem časopisu Štajerski tednik, sodelovali pa so tudi že v
kontaktnih oddajah na radiu. Zelo pomemben del obveščanja je tudi položnica, ki jo vsako
gospodinjstvo dobi mesečno in na hrbtni strani nosi informacije o tem, kdaj bo odvoz oz.
pomembne aktualne novice glede ravnanja z odpadki. Za obveščanje bi morali poskrbeti tudi
na lokalni ravni (občina) z objavami v občinskih glasilih, kar je za občino Videm revija Naš
glas. Skoraj v vsaki številki Našega glasa je bilo nekaj besed namenjenih ravnanju z odpadki.
Prebivalce sproti obveščajo o postavitvi novih ekoloških otokov in o organiziranih čistilnih
akcijah, objavljajo navodila ob pobiranju kosovnih odpadkov, zasledimo pa tudi nekaj
člankov, s katerimi krajani opozarjajo na divja odlagališča v njihovi okolici. V časopisu so
decembra 2008 ravnanju z odpadki namenili kar nekaj strani. V članku z naslovom »Ločujmo
odpadke – odgovorno ravnanje je ločevanje!« so natančno opisali, kako je potrebno ravnati s
posameznimi odpadki v občini. Opisali so tudi Zbirni center za individualni dovoz odpadkov
CERO Gajke.
Slika 16: Primer objave v lokalnem časopisu

Vir: Ločujmo odpadke…, 2008
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Ker je zelo pomembno, da se vzgoja prične že zelo zgodaj, so pomembna ciljna skupina
šolarji. V občini Videm deluje Osnovna šola Videm z matično šolo na Vidmu in s
podružnicama na Selih in v Leskovcu. Pod okrilje osnovne šole spadata tudi vrtca v Leskovcu
in na Vidmu. Osnovna šola Videm je vključena v projekt Ekošola kot način življenja, ki v
šole uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo. Tako v vseh ustanovah v okviru OŠ Videm
ločujejo odpadke (papir, biološki odpadki, plastenke in pločevinke). V vsaki učilnici je škatla
za zbiranje papirja. Dvakrat letno izvedejo tudi zbiralno akcijo starega papirja. V zadnjih dveh
zbiralnih akcijah, ki sta potekali jeseni in spomladi, so tako obakrat zbrali 13 ton starega
papirja (Šegula, 2009). Na šoli se trudijo v okviru pouka izdelati čim več izdelkov iz odpadne
embalaže in jo tako ponovno uporabiti. Čez vso leto potekajo tudi čistilne akcije. Vsak teden
skrbi za okolje razredna skupnost, ki ja odgovorna za čiščenje okolice šole. Vsako leto marca
poteka tudi vseslovenska čistilna akcija, ki se ji pridružijo tudi učenci. Akcija poteka tako, da
se učenci lotijo čiščenja v vasi, v kateri živijo. Čistilne akcije potekajo tudi 22. aprila ob
dnevu Zemlje, ko ima osnovna šola naravoslovni dan in takrat med drugim posebno pozornost
namenijo čiščenju Krajinskega parka Šturmovci. Pred časom so izdelali tudi projekt v okviru
katerega so popisali divja odlagališča v okolici šole (»Turizmu pomaga lastna glava«).
Ozaveščanje in poučevanje o ravnanju z odpadki v izobraževalnih ustanovah je zelo razvito,
vendar je težava, da učenci to težko prenesejo tudi v domača gospodinjstva.
Ozaveščanje na ravni občine bi lahko izboljšali z več objavami v lokalni reviji Naš glas in
regionalnem časopisu za Spodnje Podravje, Štajerskem tedniku, ki bi ljudi pozivale k
ločevanju odpadkov ter k uporabi izdelkov, ki zmanjšujejo nastajanje odpadkov.
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7. PREDLOGI ZA UČINKOVITEJŠE RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI
VIDEM
Ker je ravnanje z odpadki v občini Videm še vedno problematično in niso doseženi ugodni
rezultati, v nadaljevanju podajamo predloge za izboljšanje stanja. Poudariti je treba, da se
problema ravnanja z odpadki velikokrat ne da rešiti na lokalni ravni, temveč bi se moralo več
narediti že na ravni širše regije in tudi na nacionalni ravni, predvsem pa na izboljšanju
komunikacije tako med lokalnim in nacionalnim nivojem, kot med samimi občinami. Slednje
glede izmenjave dobrih praks in skupne prijave na primerne projekte, med različnimi nivoji
pa, da se skupno dorečejo problemi in predvidijo tudi politične rešitve.
Ločevanje odpadkov
Ozaveščanje in obveščanje je ključnega pomena za tiste, ki že imajo urejen javni odvoz
odpadkov, še bolj pa za tiste, ki na to še čakajo. V vsakem gospodinjstvu namreč nastajajo
odpadki, ki jih je treba ločevati. Na območjih brez javnega odvoza je potrebno ljudi obvestiti,
kaj lahko storijo z odpadki, saj imajo za nekatere odpadke popolnoma enake možnosti kot vsi
ostali prebivalci občine. Članek oz. navodila za ločevanje odpadkov so bila izdana v
decembrski številki revije Naš glas. Ta navodila so zelo podrobna, vendar bi jim lahko dodali
še nekaj poudarkov. Navodila bi lahko objavili kot prilogo revije Naš glas v vezani obliki.
Objavljena bi morala biti barvno. Zraven navodil o ločevanju bi pod vsakim zabojnikom
morali biti tudi predlogi, kam z odpadki. Tako bi pod zabojnikom za star papir bilo dopisano:
»Kam lahko odložim star papir? Na območju občine Videm so ekološki otoki, kjer lahko
najdete takšne zabojnike, v naseljih Jurovci (pri avtobusni postaji), Tržec (pri trgovini in pri
igrišču),…«. Ta informacija je zelo pomembna, saj veliko ljudi ne ve, kje natančno so
ekološki otoki, in jih zaradi tega ne uporablja.
Informativno gradivo
Izdelati bi morali tudi brošure in informativno gradivo o ravnanju z odpadki, ki ne spadajo
med ostale odpadke in med ločene frakcije (gradbeni odpadki, nevarni odpadki …). Za
posamezno vrsto odpadkov bi navedli pravilne in nepravilne oblike odlaganja s konkretnimi
navodili, kje lahko takšno vrsto odpadkov odložimo. Veliko ljudi namreč ne ve, kaj lahko
stori s posameznimi vrstami odpadkov in jih kar nekje odloži ali hrani doma.
Ker se vse začne pri preprečevanju nastajanja odpadkov, bi morali izdelati tudi informativno
gradivo na to temo. Izdelali bi priročnik, ki bi pomagal gospodinjstvom izbrati takšne izdelke,
da bi proizvedli manj odpadkov. V tem primeru bi morali upoštevati tudi socialno-ekonomsko
(ne)moč lokalnega prebivalstva.
Sodelovanje z osnovno šolo
V šolah bi lahko naredili še en korak naprej in učence še bolj izobraževali v smeri
učinkovitega ravnanja z odpadki. Izvedli bi lahko razne akcije in natečaje, ki bi jim ob
uspešnosti sledile tudi nagrade ter objava v lokalnem časopisu. Eden izmed takšnih predlogov
je učenje otrok, kako doma izdelati svojo lastno zbiralnico odpadkov, da bo odvoz na ekološki
otok lažji. Pri pouku bi zbrali predloge, kako izdelati takšno zbiralnico iz vsem dosegljivih
materialov (npr. stare kartonske škatle). Nato bi lahko izvedli akcijo »Moja naj zbiralnica«,
kjer bi predstavili najbolj domiselne zbiralnice za ločevanje odpadkov. Zmagovalci bi nato
dobili simbolično nagrado, članek o akciji pa bi objavili tudi v reviji Naš glas in s tem
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zagotovo še koga pritegnili k sodelovanju. Najpomembneje pa bi bilo to, da bi otroci k
sodelovanju pritegnili tudi starše in verjetno bi se marsikatero gospodinjstvo zatem pričelo
posluževati ločevanja odpadkov. Podobne akcije bi bilo treba izvesti večkrat, saj gredo akcije,
ki se izvedejo le enkrat, hitro v pozabo in nimajo ustreznega učinka.
V šolah bi lahko izdelali tudi plakate, ki bo ozaveščali ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki.
V okviru likovne vzgoje bi lahko izdelovali ozaveščevalne plakate, najboljše bi lahko kasneje
natisnili in izobesili po vaseh. Izbrali bi lahko maskoto, ki bi se pojavljala na plakatih in bi
bila zaščitni znak za okolje brez odpadkov v občini Videm. Ljudi bi zagotovo bolj pritegnili
plakati, ki so jih izdelali njihovi otroci.
Nove rubrike v reviji Naš glas
V reviji Naš glas bi lahko prikazali negativne posledice napačnega ravnanja z odpadki na
konkretnih primerih, podali vzroke zanje in možnosti njihovega preprečevanja. Ljudje se
najbolj zamislijo šele, ko vidijo katastrofalne posledice nekega ravnanja. Za učinkovito
ravnanje z odpadki bi se morali posvetiti vsaki vrsti odpadkov posebej – navesti pravilne
načine odlaganja ter opisati nepravilne načine ravnanja z njihovimi posledicami vred. Vse to
se najlažje doseže preko slikovnega gradiva, ki ima zagotovo veliko sporočilno vrednost.
Lahko bi uvedli tudi rubriko »Tako ni prav«, kjer bi lahko zbirali slike nepravilno odloženih
odpadkov in s tem okarali ljudi in mogoče koga prepričali, da prične odlagati pametneje.
Izboljšanje javnega odvoza
Ker 28 % gospodinjstev v občini še vedno ni vključenih v javni odvoz odpadkov, bi bilo to
treba čim prej urediti. Ker gre v nekaterih primerih za problem dostopnosti, bi bilo treba
poiskati ugodnejše rešitve. Kljub temu, da na Čistem mestu zavračajo nakup manjših
tovornjakov, bi to bila ena izmed boljših rešitev. Manjši tovornjaki bi imeli dostop do večine
gospodinjstev. Da bi zmanjšali število prevozov do odlagališča CERO Gajke bi lahko na več
lokacijah postavili večje zabojnike, kamor bi se lahko ti manjši tovornjaki izpraznili. Nato bi
večji tovornjak izpraznil zabojnike in oba bi opravila veliko manjšo pot kot sedaj. Problem, ki
se lahko pojavi, so lokacije zabojnikov, saj bi morali biti ponekod postavljeni tudi na
zasebnem zemljišču. Začetna investicija v ta projekt bi bila velika, vendar bi se dolgoročno
najverjetneje obrestovalo. O nakupu manjšega avtomobila bi veljalo razmisliti tudi zaradi
tega, ker ima še več občin v Halozah in Slovenskih goricah podobne probleme.
V naseljih brez javnega odvoza bi lahko začasno postavili zabojnike za ostale odpadke, ki bi
se praznili hkrati z odvozom ostalih odpadkov po gospodinjstvih v ostalih naseljih. Zbiranje
odpadkov bi se izvajalo enkrat na dva tedna, tako kot poteka tudi odvoz v ostalih naseljih.
Zbiranje bi potekalo pod nadzorom. Stroške za to bi pokrila občina Videm in nato počasi
vključila v odvoz vsa gospodinjstva v občini. Zabojnike za ostale odpadke bi lahko postavili
tudi v bližino trgovin v občini in tako zagotovili, da se ne bi odlagali napačno. Za socialno
ogrožene družine in ostarele bi lahko poskrbela tudi občina z denarno pomočjo oz.
subvencijo. Za tiste ostarele, ki bi morali zabojnik postaviti na oddaljeno cesto, bi lahko
zagotovili tudi fizično pomoč.
Prehod na zbiranje odpadkov v vrečah
Zanimiv za to območje bi bil tudi koncept rumene vreče, ki označuje zbiranje odpadne
embalaže (razen stekla) v gospodinjstvih. Cilj evropskih poslancev je, da od leta 2020
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dosežejo prepoved odlaganja vseh odpadkov, ki jih je možno reciklirati, kar bo mogoče le z
doslednim ločevanjem odpadkov na mestu njihovega nastanka. Slednje omogoča rumena
vreča (Okoljski raziskovalni zavod, 2009). Rumena vreča predstavlja možnost za ločevanje
odpadkov tudi tistim, ki živijo izven strnjenih naselij in bi velikokrat vse odpadke odložili kar
v zabojnik za ostale odpadke. S pomočjo rumene vreče imajo gospodinjstva možnost, da vso
odpadno embalažo zberejo v rumeni vreči in jo na dan odvoza odložijo na odjemno mesto. V
pilotnem projektu zbiranja odpadne embalaže v rumeno vrečo leta 2006, se je pokazalo, da se
lahko na ta način zbere skoraj 7-krat več odpadne embalaže kot na ekoloških otokih. Rumena
vreča je tudi bolj fleksibilen in do uporabnika prijaznejši sistem (ibid.).
V akciji rumene vreče bi vsako gospodinjstvo prejelo brezplačne rumene vreče s trakom (100
litrov) in navodilom za zbiranje odpadne embalaže z urnikom odvoza. Ko gospodinjstva
napolnijo rumeno vrečo z embalažo, jo postavijo ob zabojnik za ostale odpadke. Vsebino
embalaže v vrečah bi mogli nato v centru CERO Gajke v sortirnici odpadkov presortirati na
posamezne vrste. V primeru, da gospodinjstva ne bi upoštevala pravil za zbiranje odpadne
embalaže v rumeno vrečo, bi na takšno vrečo nalepili nalepko »NEPRAVILNO ZBRANA
EMBALAŽA - pokličite 080 88 70« in vrečo s pravilno zbrano embalažo odpeljali pri
naslednjem odvozu (Okoljski raziskovalni zavod, 2009). Ta pilotni projekt je bil v Sloveniji
že izveden v več občinah in izkazalo se je, da so ga ljudje dobro sprejeli.
Slika 17: Rumena vreča

Vir: Okoljski raziskovalni zavod, 2009
Tudi ostale odpadke bi lahko pričeli zbirati v vrečah in sicer tako, da bi vsako gospodinjstvo
kupilo posebno vrečo za zbiranje ostalih odpadkov. Vreče bi bile različnih velikosti, glede na
to koliko odpadkov proizvede gospodinjstvo in velikosti primerna bi bila tudi cena. S takšnim
sistemom gospodinjstva proizvedejo manj odpadkov, saj več odpadkov proizvedeš, več
plačaš. Ljudje bi vreče lažje dostavili do odvzemnega mesta, saj niso tako težke kot zabojniki.
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Ekološki otoki
Tudi v okviru ekoloških otokov bi lahko uvedli nekatere spremembe. Na zabojnikih bi moral
biti opis, kaj se lahko odvrže vanj, tako da bi lahko vsak še na mestu odlaganja preveril ali
odlaga pravilno.
Lokacije ekoloških otokov niso ustrezno označene. Postaviti bi bilo treba ustrezne smerokaze,
ki bi opozarjali na to, da se tam nahaja ekološki otok. V označevanje ekoloških otokov bi se
lahko vključila tudi osnovna šola. Izdelali bi lesene smerokaze, ki bi ljudi opozarjali na to, kje
se nahaja ekološki otok.
Izdelali smo tudi karto z lokacijami predlaganih ekoloških otokov. Predlagali smo postavitev
14 novih ekoloških otokov.
Karta 4: Predlagane lokacije za postavitev novih ekoloških otokov ter zbirnega centra

Vir: ARSO, GURS, 2009, Gregorec, 2009, lastni predlogi
V naselju Velika Varnica smo za lokacijo izbrali bližino etnografskega muzeja. Lokacije se
nam je zdela primerna zato, ker ta muzej obišče kar nekaj ljudi, tukaj se konča tradicionalni
jesenski pohod od Podlehnika do Velike Varnice, v bližini je igrišče za mali nogomet, kjer se
vsakodnevno zbirajo mladi, ter nenazadnje je v okolici veliko gospodinjstev, katerih člani bi
se vsakodnevno peljali mimo tega ekološkega otoka. V naselju Trdobojci bi ekološki otok
postavili ob vodohranu, ki leži ob cesti, ki kraj povezuje z Zg. Leskovcem. V Doleni smo
lokacijo izbrali ob skupini hiš, ki ležijo ob cesti v dolino. V Skorišnjaku, Majskem vrhu in
Belavšku bi ekološki otok postavili na križišču cest, ki vodijo proti dolini. V Gradišču,
Zgornji Pristavi, Trnovcu in Selah bi izbrali lokacijo ob cesti v bližini avtobusnega
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postajališča. V Repišču in Sovičah bi bila primerna lokacija ob gostilnah, ki ležita ob glavni
cesti. V krajih Videm in Lancova vas, ki že imata ekološki otok, bi dodatnega postavili na
drugi konec naselja. Pri predlaganih lokacijah za nove ekološke otoke smo izbrali takšno lego,
da je v njihovem zaledju veliko gospodinjstev in se vsakodnevno mimo pelje veliko ljudi. Ali
so predlogi res primerni za realizacijo, bi bilo treba preveriti z dodatno raziskavo, ki bi
upoštevala tudi druge dejavnike, kot so lastništvo zemljišč, število vikendov, katere poti
uporabljajo prebivalci za pot v dolino, kako daleč bi se bili pripravljeni peljati do ekološkega
otoka ipd.
Zbirni center
Glede na to, da je izgradnja zbirnega centra predvidena v haloškem delu občine, bi morali
lokacijo drugega predvideti na Dravskem polju. Naš predlog je, da se raziščejo možnosti
izgradnje na območju opuščene gramoznice v kraju Pobrežje. Ta lokacija je namreč dobro
dostopna, saj leži v bližini ceste Tržec–Ptuj. Če se gramoznica ne bo več uporabljala, bi jo
lahko z izgradnjo takšnega zbirnega centra sanirali in preprečili divja odlagališča odpadkov.
Kosovni odpadki
Ena izmed novih možnosti za odvoz kosovnih odpadkov je odvoz na podlagi dopisnice
(kupona), kot to izvajajo v občini Jesenice. Sistem deluje tako, da v začetku leta vsako
gospodinjstvo dobi dva kupona, s katerima lahko kadarkoli v koledarskem letu občani
naročijo odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstva, javna služba pa jih nato pride iskat do
posamezne hiše. Kupona veljata le do konca koledarskega leta. V Jesenicah je posamezni
kupon vreden 2 m3 kosovnih odpadkov. Dopisnici se lahko izkoristita vsaka posebej ali obe
hkrati, če so količine večje od 4 m3 pa se storitev zaračuna in pripiše k mesečnemu računu za
komunalne storitve (JEKO-IN, 2009).
Tak način ravnanja s kosovnimi odpadki je ob upoštevanju navodil zelo ugoden, saj lahko
vsako gospodinjstvo naroči odvoz, ko se pojavijo kosovni odpadki, onemogočeno pa je tudi
prosto odlaganje odpadkov.
Divja odlagališča
Za odkrivanje nezabeleženih divjih odlagališč bi lahko k sodelovanju povabili tudi občane. Pri
tem bi se lahko zgledovali po občini Koper, ki je vzpostavila spletno aplikacijo, kjer lahko
vsak občan na karto vnese točno lokacijo novonastalega ali še neodkritega odlagališča.
Občinski inšpektorat in pristojne službe lokalnih skupnosti imajo nato lažji nadzor nad divjimi
odlagališči in izvedejo potrebne ukrepe (Mestna občina Koper, 2009).
Tisti prebivalci, ki niso vešči dela z računalnikom, bi se lahko oglasili na sedežu občine
Videm, kjer bi povedali, kje se odlagališče nahaja in bi jim lokacijo pomagali vnesti na karto.
Če občina Videm za vzpostavitev takšne aplikacije ne bi imela na voljo dovolj finančnih
sredstev, bi se lahko beleženja divjih odlagališč lotili tudi na navadne karte večjega merila,
kjer se prav tako da lokacijo dovolj natančno določiti. Da jim to ne bi vzelo preveč časa, bi
lahko temu namenili npr. le en dan v mesecu, ko bi ljudje lahko prišli prijavit divja
odlagališča. Za uspešnost akcije bi morali ljudi natančno obvestiti na kak način popišejo
odlagališče (npr. parcelne številke, kakšni odpadki, velikost odlagališča) in kdaj lahko te
podatke posredujejo na občino. Na podoben način je bila izvedena akcija popisa izrabljenih
motornih vozil, tako da bi tudi popis divjih odlagališč lahko bil uspešen.
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Trgovina z »odpadki«
V občini ljudje odvržejo veliko reči, ki so mogoče še uporabne. Kot je to praksa ponekod po
svetu, bi lahko ustvarili v občini posebno trgovino, ki bi se ukvarjala s prodajo in odkupom
rabljenih izdelkov. Na tak način bi lahko zbrali, zamenjali in prodali veliko izdelkov.
Humanitarna dejavnost
V občini Videm poteka v okviru župnijske Karitas Sv. Vid pri Ptuju (Videm pri Ptuju) in Sv.
Andraž v Halozah (Zg. Leskovec) zbiranje in podarjanje rabljenih oblačil in obutve.
Dejavnost bi lahko razširili na tak način, da bi pričeli zbirati tudi rabljene delujoče naprave in
predmete, ki so še uporabni, a jih posamezniki ne potrebujejo več. Najprej bi lahko izvedli
poskusno akcijo, ki bi pokazala ali predlagan način zbiranja deluje in če se je pojavilo
zanimanje za zbrane izdelke.
Da bi se izognili velikim količinam zbranih predmetov in naprav, bi lahko lastniki le-te
fotografirali in fotografije izobesili v skladišču zraven ostalih manjših predmetov. Vsak, ki bi
želel prevzeti takšen predmet, bi se sam dogovoril z lastnikom o prevzemu.
Sonaravni razvoj
Stopnji sonaravnega ravnanja z odpadki se lahko v občini Videm približamo tako, da:
- že ob nakupu izdelka razmislimo, da bo le-ta nekoč odpadek in izberemo takšen izdelek,
da lahko odpadek vrnemo v proizvodni proces,;
- kupujemo izdelke v koncentrirani obliki in takšne, ki jih lahko ponovno polnimo;
- izdelke za enkratno uporabo zamenjamo s trajnejšimi (npr. prtički iz blaga, baterije, ki se
jih da ponovno polniti, pralne pleničke namesto tistih za enkratno uporabo);
- namesto plastične vrečke pri nakupovanju uporabimo košaro ali tekstilne vrečke;
- odpadke ločujemo in tako povečamo količino ločeno zbranih odpadkov, hkrati pa
varčujemo z energijo;
- preverimo ali odpadek res spada v zabojnik za ostale odpadke;
- če ne vemo, kako ravnati s posamezno vrsto odpadka, se o tem informiramo;
- če v naravi opazimo divje odlagališče, o tem obvestimo pristojno službo;
- pomagamo lokalni skupnosti pri vodenju uspešne politike ravnanja z odpadki tako, da
aktivno sodelujemo in poskušamo naše znanje deliti tudi z ostalimi.
Na tak način lahko zmanjšamo količine nastalih odpadkov in poskrbimo, da bodo ustrezno
odloženi. S tem se zmanjša poraba naravnih virov in obremenjevanje ekosistemov, s čemer se
za nas in naše zanamce zagotovi kakovostno in čisto okolje, kar je eno izmed temeljnih načel
sonaravnega razvoja.
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8. ZAKLJUČEK
Občina Videm vabi ljudi z rekom »Pri nas je lepo, kadarkoli in kamorkoli že boste prišli«, ki
zagotovo nikogar ne napelje na misel, da obstajajo tukaj tudi okoljski problemi. Glede na to,
da v občini ni industrijskih obratov, bi se pričakovalo, da težav z odpadki ne bi smelo biti,
vendar je dejansko stanje precej drugačno.
V občini Videm sicer zberejo na prebivalca le 180 kg odpadkov, kar je veliko pod državnim
povprečjem, vendar je zaskrbljujoč podatek, da je le 72 % gospodinjstev vključenih v javni
odvoz. Zbiranje odpadkov se je pričelo že leta 1992, a je vključevanje gospodinjstev v javni
odvoz zelo počasno. Ravninski del občine je bil dokaj hitro vključen v sistem javnega odvoza,
medtem ko v gričevnatem predelu ostaja to še vedno problematično. Med vsemi 17 občinami,
ki so vključene v sistem ravnanja z odpadki v okviru podjetja Čisto mesto, ima občina Videm
najslabšo pokritost odvoza. Naselja Trdobojci, Velika Varnica in Dolena so še vedno skoraj v
celoti brez odvoza. Naša hipoteza, ki je predvidela slabo pokritost z javnim odvozom v občini,
se je tako v celoti potrdila.
Na obravnavanem območju za ravnanje z odpadki skrbi podjetje za gospodarjenje z odpadki,
Čisto mesto Ptuj, ki odpadke zbere in jih nato odpelje na odlagališče CERO Gajke. Na
odlagališču nekaj zbranih odpadkov odložijo v obliki bal, nekatere pa oddajo v nadaljnjo
obdelavo k predelovalcem. Leta 2008 je bilo v občini Videm z javnim odvozom zbranih 999
ton odpadkov. V obdobju 2004–2008 se je količina odpadkov v občini povečala za 26 %, kar
je predvsem posledica vključevanja novih gospodinjstev v javni odvoz. Od leta 2002 so v
občini tudi ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov, na izgradnjo prvega zbirnega centra
se še čaka. Danes ima občina 13 ekoloških otokov, odpadki pa se ločeno zbirajo še v okviru
osnovne šole Videm in njenih podružnic v Leskovcu in na Selih ter na pokopališčih Videm in
Leskovec. Biološke odpadke na območju občine zbirajo ločeno le v šolah, v blokih in na
pokopališču. Postavljeni ekološki otoki velikokrat postanejo divja odlagališča odpadkov, saj
veliko ljudi tja odvaža vreče z ostalimi odpadki ali pa odpadke samo pripelje in prepusti v
ločevanje pristojni službi. Hipoteze, da se v občini zbere le malo ločenih odpadkov ne
moremo ne potrditi ne zavrniti, saj podatki o količinah ločeno zbranih frakcij niso na voljo.
Lahko edino podamo ugotovitev, da se v trenutnih objektih za zbiranje ločenih frakcij zbere
tolikšna količina odpadkov, da so do odvoza povsem zapolnjeni. Z vidika trenutno
razpoložljivih zbiralnic se tako zbere velika količina odpadkov, vendar je 13 zbiralnic ločenih
frakcij občutno premalo za učinkovito zbiranje.
V premičnih zbiralnicah bi se na območju občine moralo zagotavljati tudi ločeno zbiranje
nevarnih frakcij najmanj enkrat letno, vendar je bilo to nazadnje izvedeno leta 2007. Tudi
zbiranje gospodinjskih kosovnih odpadkov se v občini izvaja enkrat letno. Leta 2008 je bilo
tako zbranih 53.380 kg oz. 474 m³ kosovnih odpadkov. Leta 2005 je bilo v akciji »Stara
bremena« zbranih in odpeljanih približno 520 izrabljenih motornih vozil.
Zaradi poznega in počasnega vključevanja naselij v javni odvoz odpadkov je nastalo veliko
divjih odlagališč, med katerimi jih je kar 88 % nastalo na območjih, ki so pokrajinsko zelo
občutljiva. Ta odlagališča so bila po letu 1996 postopoma sanirana. Do leta 2009 je bilo
saniranih 42 večjih odlagališč, v naselju Majski vrh pa eno še vedno čaka na sanacijo. Vsako
leto poteka v občini tudi velika spomladanska čistilna akcija, kjer poiščejo in odstranijo
nepravilno odložene odpadke. V letu 2009 so tako zbrali 25 m³ odpadkov. Večjih divjih
odlagališč na območju občine trenutno ni, nastanek manjših pa se zaradi razgibanosti terena
težko beleži, tako da zelo verjetno obstajajo.
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V občini Videm obstajajo velike razlike v ravnanju z odpadki med gričevnatim in ravninskim
delom, kar je bila tudi ena izmed naših hipotez. V gričevnatem delu namreč leži večina
gospodinjstev, ki predvsem zaradi razgibanosti terena in slabe dostopnosti še vedno nimajo
urejenega odvoza odpadkov. Le štirje izmed 13 ekoloških otokov ležijo v gričevnatem delu
občine. Ponekod so naselja, ki ležijo v Halozah, do 10 km oddaljena od najbližjega
ekološkega otoka. Pri pobiranju kosovnih odpadkov morajo prebivalci gričevnatih delov
opraviti večje razdalje do zbiralnih mest. Zaradi težje dostopnosti je nastanek divjih odlagališč
v Halozah težje zaznaven in za njihovo sanacijo porabijo veliko časa. Hipotezo torej lahko
potrdimo, saj so med ravninskim in gričevnatim delom očitne razlike, predvsem v
učinkovitosti politike ravnanja z odpadki, ki v gričevnatih predelih še ni tako učinkovita.
Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim s trenutnimi življenjskimi navadami težko
izognemo, vendar jih lahko poskusimo omejiti in z njimi ustrezno ravnati. V občini Videm
ima 72 % gospodinjstev možnost, da z odpadki ravna pravilno, ostalih 28 % pa se mora znajti
po svoje. Z anketo je bilo ugotovljeno, da v naseljih, kjer še ni urejenega odvoza, ravnanje s
posameznimi vrstami odpadkov največkrat ni pravilno. Več kot polovica vprašanih je mnenja,
da v njihovem gospodinjstvu ne nastane veliko odpadkov. Večina anketiranih gospodinjstev
vse za sežig primerne odpadke odstrani na ta način. Tako 80 % anketiranih sežiga odpadke iz
papirja, 63 % odpadno embalažo, 49 % oblačila in obutev in 60 % embalažo od škropiv.
Skoraj polovica vprašanih zlije odpadno olje v odtok ali WC školjko. Gradbene odpadke 37 %
vprašanih ponovno uporabi doma, 20 % pa jih nekam odvrže. Za odvoz gospodinjskih
kosovnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme v več kot tretjini
gospodinjstev poskrbijo Romi. Tudi ravnanje z zdravili, baterijami in akumulatorji je v večini
primerov neustrezno. Odpadke na ekološki otok redno ali občasno vozi 60 % anketiranih, v
zbirni center CERO Gajke pa 31 % anketiranih. Na ekološke otoke največkrat odpeljejo
steklo (54 %) in odpadne pločevinke (46 %), v zbirni center CERO Gajke pa odvažajo
največkrat baterije in akumulatorje (17 %). Biološke odpadke uporabijo kot hrano za domače
živali ali jih odložijo na kompost. Le 34 % anketiranih je odgovorilo, da s strani služb za
ravnanje z odpadki, ki delujejo na območju občine, dobijo dovolj informacij, da lahko
učinkovito ravnajo z odpadki. Z anketo smo potrdili zadnjo hipotezo, da so ljudje na tem
območju slabo ozaveščeni o tematiki ravnanja z odpadki in je zato njihovo ravnanje
velikokrat nepravilno. Krivda za to ni le v izvajalcu javne službe, temveč v ljudeh, saj jih kar
40 % ta tematika ne zanima oz. se jim zdi, da bo to postalo njihov problem šele z ureditvijo
javnega odvoza.
Tudi občani, ki so v sistem odvoza komunalnih odpadkov in ravnanja z njimi vključeni že več
kot desetletje, še vedno ne vedo, kako ločevati odpadke. Kljub postavljenim ekološkim
otokom še vedno polnijo zabojnike za ostale odpadke z vsem, kar jim je odveč. Ne zavedajo
se, da lahko s pravilnim sodelovanjem v sistemu ravnanja z odpadki vsak posameznik
prispeva k zmanjševanju porabe naravnih virov, k zmanjševanju onesnaženosti okolja ter k
zmanjševanju odloženih odpadkov tako na urejenih kot na divjih odlagališčih.
Infrastruktura za ravnanje z odpadki je v občini slabo urejena. Ne samo, da veliko
gospodinjstev nima urejenega odvoza odpadkov, še vedno ni zbirnega centra, ki bi vsaj delno
olajšal ravnanje z odpadki na tem območju. Gradnja zbirnega centra je še vedno v fazi
načrtovanja in vprašanje, koliko časa bo še preteklo, da bo dejansko prišlo do izgradnje.
Ekološki otoki so predvsem v gričevnatem svetu tako postavljeni, da veliko prebivalcev sploh
ne ve, da obstajajo. Nujna bi bila postavitev dodatnih ekoloških otokov in označba lokacij,
kjer so postavljeni. Tudi odvažanje kosovnih odpadkov enkrat na leto je premalo, saj je zbirni
80

center CERO Gajke za prebivalce predaleč in zato velikokrat odpadki končajo nekje v naravi
ali pa jih odpeljejo Romi. Problematično je tudi dejstvo, da že dve leti ni bilo organiziranega
odvoza nevarnih odpadkov. V brošurah in navodilih bi morali narediti korak naprej in se iz
navodil o pravilnem ločevanju odpadkov premakniti k bolj konkretnim navodilom, kako
lahko občan ravna z ločenimi odpadki v občini Videm – kje jih torej lahko pravilno odloži.
Sodelovanje med podjetjem Čisto mesto Ptuj in občino Videm bi lahko bilo veliko boljše, če
bi bili oboji pripravljeni poslušati zahteve drug drugega. Če bi na občinski ravni z začasnimi
rešitvami poskrbeli za tista gospodinjstva, kjer še ni odvoza, bi verjetno tudi podjetje Čisto
mesto razmislilo o nakupu novih vozil, primernih za gričevnate predele. Če bi prebivalci
zaslutili, da dejansko prihaja do sodelovanja, bi tudi sami na problem gledali drugače in bi se
vključili. Vsak občan, ki v časopisu prebere, da podjetje Čisto mesto Ptuj vključuje nova
gospodinjstva, vendar noče kupiti za njihov teren primernejših manjših vozil, najprej pomisli,
da ne bo pustil uničiti svoje ceste zaradi odpadkov in zato še plačal. Posledica je pogosto
upiranje sistemu, ki pa se navadno konča z denarno kaznijo in prisilno vključitvijo v sistem,
kar zagotovo ne prinese zadovoljivega rezultata pri nadaljnjem sodelovanju. Prelaganje
iskanja rešitev s podjetja Čisto mesto na občino Videm in obratno zagotovo ne bo prineslo
učinkovitih rešitev.
Ključnega pomena v sistemu ravnanja z odpadki je tudi miselnost prebivalstva. Že v samem
gospodinjstvu se lahko zmanjša količina odpadkov z izbiranjem izdelkov za večkratno
uporabo, brez nepotrebne ali vsaj s povratno embalažo, dolgo življenjsko dobo in podobno.
Hkrati se s skrbjo za pravilno ločevanje odpadkov in čistost zbranih frakcij olajša ravnanje z
odpadki v naslednjih korakih. Zelo pomembno je tudi sodelovanje, ne le med prebivalci,
temveč tudi med občino, komunalno službo, šolami in vrtci, mediji in med različnimi društvi.
S skupnimi močmi se lahko ustvari učinkovit sistem, s katerim se lahko približa stopnji Zero
waste, ko je za vse odpadke poskrbljeno tako, da se jih večina predela in koristno uporabi s
končnim ciljem doseganja sonaravnega razvoja. S tem ko se bližamo sonaravnemu razvoju,
smo na dobri poti, da našim zanamcem prepustimo čisto in kakovostno okolje brez
obremenjenosti z odpadki.
Občina Videm lahko prebivalcem ponudi veliko – mirno okolje, nešteto možnosti za
preživetje dneva v naravi, pestrost različnih rastlinskih in živalskih vrst in podeželski utrip
življenja, ki je marsikje drugod le še spomin na preteklost. Ljudje so se v preteklosti premalo
zavedali, da lahko odročnost in odsotnost industrije pomenita tudi prednost – kakovostno
življenje. To kakovost je treba ohranjati in sicer tudi na tak način, da se poskrbi za lastne
odpadke in vestno vključuje v obstoječi sistem ne zgolj zaradi zakonskih predpisov in sankcij,
ki jih ti prinašajo, temveč zaradi nas samih in zaradi generacij, ki prihajajo za nami. S tem se
lahko kakovost okolja bistveno izboljša in Videm, odročna in gospodarsko slabo razvita
občina na severovzhodu Slovenije, se ne bi več ponašal le s kakovostnim življenjem v mirnem
okolju temveč s čistim, kakovostnim okoljem brez odpadkov.
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9. SUMMARY
Videm municipality invites people with a saying: it is nice here in our place, whenever and
anywhere you may arrive. This does not make one think there could be environmental issues
in this place. Considering the fact there is no heavy industry in the area, one would expect
there are no waste problems taking place. The truth, however, is different. Videm
municipality produces only 180 kg of communal waste per inhabitant, also only 72% of
households is included into the public waste collection. Waste collection began in 1992,
however, including households into the project is a very slow process. The level country part
of the municipality was quickly included in the programme of waste collection, while in the
hills the issue remains problematic. Out of 17 municipalities included into the waste handling
system within the Čisto mesto firm, Videm has the worst coverage of waste collection.
Settlements Trdobojci, Velika Varnica and Dolena still have almost no organised waste
collection. Our hypothesis, which assumed a poor coverage of waste collection in the
municipality, was therefor entirely confirmed.
In the given area, a firm from Ptuj named Čisto mesto is in charge of waste handling. They
collect the waste and transport it to the CERO Gajke garbage dump. At the dump, some of the
waste is dumped in form of bales and the rest is given into further treatment of specific firms.
In 2008, 999 tons of waste was gathered through waste collection. In the period between 2004
and 2008, the amount of waste enlarged by 26%, a consequence of including new households
into the system. In 2002, ecological islands were introduced. A collecting centre is yet to be
build. There are 13 ecological islands standing today while waste is also separably collected
through Videm elementary school and its branches in Leskovec and Sela and in the Videm
and Leskovec cemeteries. Biological waste in the area in separably collected only in schools,
in apartment buildings and at the cemetery. The ecological island often turn into wild dumps
since people dump all kinds of waste without separating it properly. The hypothesis, that a
very low amount of separated waste is collected in the municipality cannot be confirmed nor
rejected since the data on separably collected fractions is not available. We can only confirm,
that such an amount of waste is collected in the current collecting objects for separated
fractions that they are completely full by the collection time. A wast amount of waste is
collected, but 13 collection points of separate fractions is simply not enough.
In the area of the municipality, separate collection of hazardous fractions should be enabled
through portable collection points at least once a year, however, such action was last
performed in 2007. Collection of domestic bulky waste is also performed only once a year. In
2008, 53.380 kg or 474 m³ of bulky waste was collected. In 2005, 520 old motor vehicles
were collected in a collection action named “Stara bremena”.
Due to late and slow inclusion of villages into the public collection of waste a number of wild
dumps appeared. 88% of those are located in areas which are very delicate in terms of
landscape. The dumps were gradually cleaned after 1996. Up to 2009, 42 larger dumps were
sanitated while one still awaits proper handling in settlement Majski vrh. Every year, a large
spring cleaning takes place in the municipality. Waste, unappropriately dump is located and
collected. In 2009, 25 m³ of waste was collected in this way. There are no larger wild dumps
in the area of the municipality at the moment. As for the smaller ones, their existence is hard
to inspect due to agitated ground. They probably are there.
In the Videm municipality, there are large differences in waste handling between the level
lowlands and the hilly area. This was also one of our hypothesis. The hilly area is where most
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households with no waste collection organized are located. This is mostly because of poor
accesibility. Only four out of 13 ecological island in the municipality are located in the hilly
area. There are settlements, mostly in Haloze, which are up to 10 km away from the nearest
ecological island. When collecting bulky waste, inhabitants of the hilly area have to travel
long distances to reach the collection posts. Because of poor accesibility, the formation of
wild dumps is harder to inspect and cleaning the dumps takes a long time. Our hypothesis can
therefor be confirmed. There are apparent differences between the level and the hilly areas,
mostly in terms of efficacy when it comes to waste handling politics, which is smaller in hilly
areas.
Waste is a product of the actions of man and, considering the current life-style, they cannot be
avoided. However, we can try to restrict waste and handle it properly. In Videm municipality,
72% of the households have the possibility to properly handle their waste. The other 28% are
on their own. A survey indicated that in villages with no organized waste collection the waste
handling is usually not appropriate. More than half of the people surveyed believe their
household does not produce a lot of waste. Most households simply burn the waste which can
be desposed of in this way. 80% of those we investigated burn their paper waste, 63% burn
the package waste, 49% burn clothes and shoes, 60% burn the package of sprinkling
substances. Almost half of the surveyed people pours used oil down the outlet or the toilet.
37% of them reuse the construction waste while 20% dump them wherever appropriate. The
collection of domestic bulky waste as well as electric and electronic waste is performed by
Roma in more than one third of cases. Handling medicines and batteries is also unappropriate.
60% of people surveyed use the ecological islands regulary or occasionally. 31% of them take
their waste directly to the CERO Gajke centre. They mostly use the ecological islands for
disposing glass (54%) and tins (46%) while batteries (17%) are most often taken to the CERO
Gajke centre. Biological waste is used as food for domestic animals or to produce compost.
Only 34% of the people surveyed answered they get enough information from the local waste
management services to handle their waste appropriately. The survey confirmed our final
hypothesis that in this area there is a low awareness of possibilities when it comes to waste
handling so people tend to handle their waste incorrectly. The performer of the public service
is not the only one to blame for this, since 40% of people surveyed stated they do not care
about this matter or believe they will have to take responsibility only after public collection is
organized.
Members of the community, included into the waste collection system for over a decade, also
do not know how to separate the waste. They use the ecological islands in an inappropriate
way, filling them with all types of waste. They are not aware appropriate cooperation in the
waste collection system can contribute to lowering the usage of natural resources, reduction of
the pollution and reduction of waste dumping in general.
The waste handling infrastructure in the municipality is poorly managed. Many households
have no organised waste collection and there is still no collection centre, which would
alleviate the waste handling in the area at least a bit. No one knows how long it will take for
the centre to become operational. The ecological islands in the hilly area are located in such
places most people do not even know they are there. It is necessary to built more ecological
islands and to properly mark their position. The annual bulky waste collection is also
inadequate. The CERO Gajke centre is to remote and waste often end up in a wild dump or
collected by the Roma. There also has not been a hazardous waste collection organized in two
years. Brochures and instructions should be dealing with more practical information in being
less general.
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The cooperation between the Čisto mesto firm, the town of Ptuj and the Videm municipality
could be on a higher level if they improve their communication. If the municipality would
agree to provide a temporal solution for the households with poor accessibility, Čisto mesto
firm would probably consider buying vehicles more appropriate for the hilly area. The people
would also change their attitude once they saw the problem is being adressed. Members of the
community can read in the newspapers Čisto mesto is including new households in their
system but refuses to buy smaller, more appropriate vehicles to reach the hilly area. People, of
course, try to protect their roads and avoid more costs by refusing to enter the system. This
results in fines and in compulsory inclusion into the system. The cooperation is damaged
before it even begins. All sides need to begin taking responsibility.
The mentality of the people is another key element in waste handling system. Choosing
reusable products, products with no or returnable package etc., the production of waste within
a household can be reduced. Properly separating the waste and making sure the collected
fractions are clean can alleviate other phases of waste handling. Cooperation between people,
schools, companies, media and all those involved is also of great importance. Working
together, a system can be established which will bring us closer to the Zero waste level. On
this level, most waste is reused or put to good use with the final goal of inter-natural
development. In this way, our children would get to live in a world with no waste problem.
The Videm municipality has much to offer; peaceful environment, countless possibilities for
spending a day in nature, diverse flora and fauna and a country life-style, often only a
memory in the modern world. In the past people failed to realize an absence of industry can
be an advantage in the quality of life. This quality must be maintained, our waste must be
taken care of, we need to included ourselves into organised systems, not only because of
regulations and official rules, but also because of our own health, the environment and
because of our children. This can improve the quality of the environment and Videm, a
remote municipality with a weak economy in the north-east of Slovenia could offer not only a
high quality of life in peaceful surroundings but also a clean, waste-free environment.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem absolventka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in izdelujem diplomsko delo z
naslovom Ravnanje z odpadki v občini Videm. Eden izmed ciljev mojega dela je ugotoviti, kakšno
je ravnanje z odpadki na območjih, kjer še ni urejenega odvoza odpadkov. Anketa je anonimna in bo
uporabljena zgolj za potrebe diplomskega dela. Za vaše sodelovanje pri izpolnjevanju ankete se vam
najlepše zahvaljujem!
1. RAVNANJE Z ODPADKI

1.1. Kaj naredite z odpadnim papirjem?
a) sežgemo na prostem
b) sežgemo ob vsakodnevnem kurjenju
c) odpeljemo na ekološki otok
d)drugo:____________________________________________________________________
1.2. Kaj storite s steklenimi izdelki, ki jih ne potrebujete več?
a) odvržem ob hiši ali na kakšno drugo mesto
b) odpeljemo na ekološki otok
c) nekam zakopljem, tako da ne moti nikogar
d) drugo:____________________________________________________________________
1.3. Kaj storite z odpadno plastično embalažo?
a) sežgemo
b) poiščemo primerno mesto, da odvržemo
c) odpeljemo na ekološki otok
d) drugo:____________________________________________________________________
1.4. Kaj storite z odpadnimi pločevinkami?
a) odpeljemo na ekološki otok
b) poiščemo primerno mesto, da odvržemo
c) drugo:____________________________________________________________________
1.5. Kaj storite z ostanki hrane?
a) hrana za domače živali
b) vsipamo v odtok ali v WC školjko
c) vržemo na kompost
d) drugo:____________________________________________________________________
1.6. Kaj storite z odpadnim kuhinjskim oljem?
a) hranimo ga doma
b) zlijemo ga v odtok ali WC školjko
c) zlijemo ga nekam v naravo
d) drugo:____________________________________________________________________
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1.7. Kaj storite z oblačili in obutvijo, ki jih ne potrebujete več?
a) sežgemo
b) podarimo dobrodelni organizaciji
c) odpeljemo v Zbirni center Gajke
d) drugo:____________________________________________________________________
1.8. Kaj storite z gradbenimi odpadki?
a) počakamo na odvoz kosovnih odpadkov
b) ponovno uporabimo doma
c) odvržemo nekam, kjer nas ne motijo
d) odpeljejo jih Romi
e)drugo:____________________________________________________________________
1.9. Kaj storite z gospodinjskimi kosovnimi odpadki?
a) počakamo na odvoz kosovnih odpadkov
b) odpeljejo jih Romi
c) poiščemo primeren prostor in jih odvržemo
d) doma shranimo
e) drugo:____________________________________________________________________
1.10. Kaj storite z odpadno električno in elektronsko opremo?
a) počakamo na odvoz kosovnih odpadkov
b) odpeljejo jih Romi
c) poiščemo primeren prostor in jih odvržemo
d)doma shranimo
e) vrnemo na prodajna mesta
f) drugo:____________________________________________________________________
1.11. Kaj storite z zdravili, ki jim je potekel rok?
a) sežgemo
b) odvržemo v odtok ali WC školjko
c) poiščemo primeren prostor in jih odvržemo
d) odnesemo v lekarno
e) odnesemo v Zbirni center CERO Gajke
f) kljub pretečenemu roku jih ob potrebi uporabimo
g) drugo:____________________________________________________________________
1.12. Kaj storite z izpraznjenimi baterijami in akumulatorji?
a) odnesemo jih v zbirni center CERO Gajke
b) počakamo na zbiranje nevarnih odpadkov na območju občine Videm
c) počakamo na odvoz kosovnih odpadkov
d) odpeljejo jih Romi
e) poiščemo primeren prostor in jih odvržemo
f)drugo:_____________________________________________________________________
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1.13. Kaj storite s škropivi in njihovo embalažo?
a) škropivo zlijemo stran, embalažo sežgemo
b) odpeljemo na Zbirno mesto CERO Gajke
c) drugo:____________________________________________________________________
1.14. Imate v vašem gospodinjstvu živali? Kaj storite s poginulimi živalmi oz. klavnimi
ostanki?
a) zakopljemo
b) sežgemo
c) vržemo na kompost
d) nimamo živali
e) izkoristimo brezplačen sanitarni odvoz
f) drugo:___________________________________________________________________
1.15. Se vam zdi, da je v vašem gospodinjstvu veliko odpadkov?
a) da
b) ne
c) ne vem
d) nimamo odpadkov
1.16. Ali veste, da v vaši bližini obstajajo ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov?
a) da
b) ne
Ali kdaj odpeljete odpadke tudi tja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.17. Ste kdaj odpeljali odpadke na Zbirni center CERO Gajke v Spuhljo?
a) da
b) ne
Katere odpadke?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.18. Si želite, da bi tudi vi imeli možnost odvoza odpadkov, kot je to praksa v ostalih
naseljih v Občini Videm? Zakaj?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1.19. Se vam zdi, da ste s strani Občine Videm oz. Čistega mesta Ptuj dobili dovolj
informacij, da veste kako ravnati z odpadki?
a) da
b) ne
c) me ne zanima
d) ker nimamo odvoza, ne potrebujemo teh informacij
e) drugo:____________________________________________________________________

2. PODATKI O ANKETIRANCU
2.1. Naselje: _______________
2.2. Letnica rojstva: ________________
2.3. Število družinskih članov: ______
2.4. Gospodinjstvo glede na starostno sestavo:
a) vsi člani mlajši od 35 let
b) člani stari nad 70 let
c) člani stari 35 - 70 let
d) trigeneracijsko gospodinjstvo
e) mlada in stara generacija
f) mlada in srednja generacija
g) srednja in stara generacija
2.5. Tip gospodinjstva:
a) delavsko
b) delavsko – kmečko
c) kmečko

Hvala za vaše sodelovanje!
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