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Gospodarjenje z odpadki v občini Medvode
POVZETEK
Občina Medvode je sestavljena iz dveh specifičnih pokrajinskih enot, kar se odraža na tipu
poselitve. Gospodarjenje z odpadki v podjetjih in javnih ustanovah je urejeno na podlagi
zakonskih določil. Organiziran sistem odvoza odpadkov vključuje 97,46% gospodinjstev.
Biološke odpadke se zbira od leta 2006, ločene frakcije v ekoloških otokih od 2003. Zbirni
center za ločeno zbiranje odpadkov je predviden v osnutku prostorskega načrta, vendar še ni
ustrezne lokacije zanj. Divje odlagališče je nelegalno, neurejeno in naravi nevarno odlagališče
odpadkov. Odlagališč, ki so večja od 1,5 m2 je 24 (66 % na Kranjsko-Sorškem polju, 33% v
Polhograjskem hribovju). 83 % odlagališč je manjših od 150 m2. Izstopajo 4 izjemno velika,
ki merijo od 500 m2 do 2500 m2. 41% odlagališč leži v gozdu ali na njegovem robu, 25% na
travniku, 20% ob reki in 12,5 % znotraj naselij. Popisana odlagališča so po večini vsebovala
heterogene odpadke (gradbeni in azbestni material, avtomobilski deli, plastika, les, železo,
papir in steklo). Polovica odlagališč ima na elemente okolja zanemarljiv ali srednji vpliv, 16
% pa zanemarljiv do srednji ali srednji do močan. Skupna stopnja vplivov na okolje na
nobenem odlagališču ni močna.
KLJUČNE BESEDE: varstvo geografskega okolja, divje odlagališče, gospodarjenje z
odpadki, odpadki, občina Medvode, ekološki otok

Waste management in the municipality of Medvode
ABSTRACT
The Medvode Municipality consists of two specific land units, which is reflected in the type
of settlement. Waste management in enterprises and public institutions is regulated on the
basis of statutory provisions. The organized system of waste disposal includes 97.46% of
households. Biological waste has been collected separately since the year 2006. However, the
Eco-island waste disposal system has existed since 2003. The waste collection centre for
separate waste collection has been introduced in the spatial plan draft, however, an
appropriate location for it has not yet been found. Wild landfill presents a threat to nature, and
it is an illegal and unregulated way of waste disposal. There are 24 Landfills larger than 1.5
m2 (66% The field Sorško polje in the Upper Carniola, 33% in Polhov Gradec highlands).
83% of landfills are smaller than 150 m2. There are 4 very large exceptions, measuring from
500 m2 to 2500 m2. 41% of landfills is located in the woods and wood margins, 25% is
located on meadows, 20% on river banks, and 12.5% in hamlets. The landfills census showed
that the landfills contained mostly heterogeneous waste (asbestos containing materials and
building materials, automobile parts, plastics, wood, iron, paper and glass). Half of the
landfills have a negligible to moderate effect on the environment elements, 16% has a
negligible to medium or a medium to strong effect. None of the landfills have a strong overall
effect on the environment.
KEYWORDS: environmental protection, wild landfill, waste management, waste, Medvode
Municipality, eco-island
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1. UVOD
Znanja o ravnanju z odpadki je mogoče pridobiti na različnih mestih in na različne načine.
Otroci se z ločevanjem srečajo že v vrtcu in šoli, delavci se z njimi soočajo pri delu v
podjetjih. Znanje je mogoče pridobiti preko brošur, časopisja, televizije, interneta. Veliko
vlogo pri tem ima tudi širša družbena skupnost, ki teži k čim kakovostnejšemu življenju in
novim pridobitvam. Kljub vsemu osveščanju žal znanja o ravnanju z odpadki ni nikoli dovolj,
problematika odpadkov pa je iz dneva v dan večja in tako primerna za temo diplomskega
dela.
Ljudje imajo na voljo različne možnosti za ustrezno odlaganje odpadkov. Kljub temu je v
naravnem okolju mogoče zaznati veliko divjih odlagališč. Divje odlagališče odpadkov je
nelegalno, neurejeno in naravi nevarno.
Diplomsko delo najprej predstavi splošne informacije o odpadkih, ravnanju z njimi in
zakonska določila na tem področju. V nadaljevanju sta predstavljeni dve različni
naravnogeografski enoti, ki sestavljata občino Medvode. Divja odlagališča namreč različno
vplivajo na posamezno naravnogeografsko enoto. Nato je predstavljen način gospodarjenja z
odpadki v gospodarskih in javnih sektorjih občine. Sledi podroben popis, analiza in razlaga
divjih odlagališč ter predlogi za njihovo sanacijo.

2. NAMEN
Namen diplomske naloge je bil seznaniti se s splošnimi informacijami o odpadkih in s
pravnimi določili ravnanja z odpadki ter nato z intervjuji in poizvedbami ugotoviti, kako
podjetja v občini Medvode gospodarijo z odpadki. Poleg tega želimo ugotoviti, kakšne pogoje
za pravilno ravnanje z odpadki imajo na voljo občani in kakšno vlogo ima pri tem Javno
podjetje Snaga d.o.o, ki skrbi za odvoz komunalnih odpadkov na območju občine Medvode.
Nazadnje je naš namen še poiskati divja odlagališča in jih preučiti.

3. CILJI
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti urejenost odlaganja odpadkov v občini s strani podjetij
in prebivalstva ter na podlagi ugotovitev predlagati možne izboljšave. Nato na podlagi analize
divjih odlagališč presoditi njihov vpliv na okolje in predlagati njihovo sanacijo.

4. METODOLOGIJA
V prvem delu je bila uporabljena nomotetična metoda. Delo je bilo sestavljeno iz prebiranja
znanstvenih in poljudnih publikacij, iz katerih je bilo potrebno razbrati bistvene informacije in
jih povezati v celoto. Sledilo je prebiranje pravnih aktov objavljenih v Uradnem listu in
zbiranje podatkov o občini Medvode.
V drugem delu sta bili uporabljeni metodi intervjuja in terenskega dela. Metoda intervjuja je
služila za pridobivanje informacij pri različnih podjetjih v občini Medvode o gospodarjenju z
odpadki. Sledilo je terensko delo, kjer je bilo potrebno odkriti divja odlagališča, njihovo

5

lokacijo vnesti na karto, jih fotografirati, popisati lastnosti in oceniti njihovo velikost ter
presoditi njihove vplive na okolje. Terensko delo je bilo izvedeno v marcu 2009.

5. HIPOTEZE
Pred začetkom terenskega dela so bile postavljene naslednje hipoteze:
1. Na območju Polhograjskega hribovja je več divjih odlagališč kot na KranjskoSorškem polju.
2. Na večini divjih odlagališč je odložen azbestni material
3. Divja odlagališča imajo na Kranjsko-Sorškem polju več škodljivih vplivov na okolje
kot divja odlagališča v Polhograjskem hribovju.
4. Divja odlagališča so večinoma manjše velikosti, to je do 50 m2 .
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6. GOSPODARJENJE Z ODPADKI
Gospodarjenje z odpadki pomeni omejiti njihovo nastajanje, nato zbiranje in sortiranje ter
odlaganje različnih skupin odpadkov na za to ustrezno urejena odlagališča. Posebej previdni
moramo biti pri odlaganju nevarnih odpadkov, kot so bolnišnični odpadki, laki in smole,
jedrski odpadki, elektronika in drugi nevarni odpadki.
Obvezne javne službe delujejo na področju ravnanja z odpadki in odplakami, poleg tega pa
tudi na področju varovanja gozdov, voda, kmetijskih tal, krasa in podzemnih pojavov, morja,
naravnih virov ter naravne in kulturne dediščine. Komunalna opremljenost nekega območja je
nujen predpogoj za kasnejšo gradnjo. Temeljno komunalno opremljenost predstavlja oskrba z
energijo, elektriko, vodovodna opremljenost in organizirano zbiranje in odvažanje odpadkov.
Izvedbeni načrt bdi nad izvajanjem prostorskega reda po vnaprej določeni dokumentaciji. Ta
dokumentacija določa ureditev naselij ter različnih funkcij (prometne, energetske, …) med
katerimi je pomembno tudi ravnanje z odpadki.

6.1. VRSTE ODPADKOV (povzeto po Lah, 2008)
Odpadke lahko delimo na več skupin glede na klasifikacijska merila. V osnovi jih delimo na:
- nenevarne odpadke: praviloma nimajo neposrednih nevarnih vplivov na okolje, pred
odlaganjem ne potrebujejo posebne obdelave. Za njihov odvoz skrbijo komunalna
podjetja, ki jih odlagajo na ustrezna vnaprej določena odlagališča
- nevarne odpadke
Nevarni odpadki so odpadna olja, barve in laki, smole, soli, kisline, lepila, lugi, specialni
agrokemijski, bolnišnični in drugi farmacevtski odpadki, ki se jih ne sme mešati z
gospodinjskimi odpadki in s svojimi lastnostmi (vnetljivost, toksičnost, infektivnost,
mutagenost, strupenost, …) ogrožajo okolje in ljudi. Letno jih nastane okoli 50.000 ton
(2003). Nevarnostna lestvica ima več razredov. Na podlagi teh razredov, so za transport,
skladiščenje in uporabo tovrstnih odpadkov predpisani posebni varnostni ukrepi. Tako ločimo
na:
- vnetljive in eksplozivne.
- Strupene.
- radioaktivne in posebne odpadke.
Sem spadajo tudi radioaktivni odpadki. Ločimo tri vrste radioaktivnih odpadkov: šibko,
srednje in močno radioaktivne, ki nastajajo v čistilnih napravah, laboratorijih, med jedrskimi
raziskavami, v nuklearni medicini in v jedrskih elektrarnah (Kako deluje?: človekovo okolje,
1981). Tovrstni odpadki niso primerni za neposredno odlaganje v naravo, saj sevajo.
Shranjuje se jih v posebnih posodah, na posebnih odlagališčih. Energija prihodnosti – fuzija
jeder naj bi bila brez odpadnih surovin, torej tudi brez odpadkov.
S pojmom biomedicinski odpadki označujemo biotične in patološke (bolezenske) odpadke ter
druge biomedicinske odpadke (npr. laboratorijske). Za to vrsto odpadkov je značilno ločeno
zbiranje in odstranjevanje po posebnih postopkih.
V industrijski proizvodnji ločimo dve vrsti odpadkov: trde in tekoče. Trdi odpadki so ostanek
predelave surovin. Ti odpadki se delno odbirajo in predelujejo, delno pa se odlagajo na
deponije. Industrijski odpadki so lahko nevarni za okolje, zato je z njimi potrebno ravnati
preudarno. Odlaganje poteka po posebnih predpisih in zakonih. V primeru ustrezne predelave
ali reciklaže odpadkov jih je možno ponovno uporabiti.
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Med nenevarne odpadke prištevamo tako navadne gospodinjske odpadke kot kosovne
odpadke. Med gospodinjske odpadke prištevamo trde odpadke, ki so delno primerni za
kompostiranje. Pomembno je ločevanje odpadkov na kovine, plastike, biološke odpadke,
steklo, papir in druge odpadke. Nujno je redno odstranjevanje v okviru organiziranega
zbiranja odpadkov. Odlaganje v naravo je nevarno in prepovedano. Pod izrazom kosovni
odpadki razumemo odpadke, ki jih ni mogoče klasificirati v katero od drugih skupin
odpadkov in jih ni možno odstraniti z običajnim komunalnim odvozom. Večinoma gre za
staro pohištvo, stare hladilnike, itd.
Z razmahom proizvodnje in s tehnološko eksplozijo se v zadnjem času srečujemo z e-odpadki
ter elektronskimi in električnimi odpadki. Gre za razne elektronske in električne aparate, ki jih
po nekaj letih nadomestijo modernejši in zmogljivejši, zastareli aparati pa končajo kot
kosovni odpadki. V aparatih se pogosto nahajajo nevarne snovi (npr. kadmij, živo srebro,
cink, svinec, nerazgradljiva plastika), ki po koncu uporabe zaradi nepravilnega odlaganja
lahko onesnažujejo okolje.

6.2. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
Komunalne odpadke lahko odvažamo na deponije, v primeru ločenega zbiranja odpadkov, pa
lahko del le teh predelamo v sežigalnicah ali pa jih odložimo v kompostnike. Potrebno je
predsortiranje, saj v nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti onesnaženja (Kako
deluje?: človekovo okolje, 1981).
V Sloveniji se problematika odpadkov rešuje na nivoju tako imenovanih regijskih centrov za
ravnanje z odpadki (RCRO). Sistem centrov za ravnanje z odpadki je razdeljen na tri nivoje.
V prvi nivo sodijo centri prvega reda oziroma regijski centri, ki naj bi jih bilo največ 12. Ti
centri pokrivajo naslednja območja: Osrednja Slovenija, Gorenjska, Severna in Južna
Primorska, Dolenjska, Savinjska ter Pomurje in Podravje. Ti centri pokrivajo območja z
90.000 prebivalci in več. Drugi nivo centrov pokriva območja, kjer živi med 55.000 in 90.000
prebivalcev. Ta območja so: Kraško Notranjsko, Zasavje, Zgornje Savinjsko, Dravinjsko in
Spodnje Podravje, Koroško in Vzhodno Prekmurje (Okolje na dlani, 2007).
Ločeno zbiranje odpadkov poteka na ekoloških otokih, kjer je postavljenih več smetnjakov
oz. zabojnikov. Pomembno je upoštevanje navodil za ločevanje odpadkov. Tako ločeno
zbiramo steklo, papir, plastiko, železo, biološke, industrijske, nevarne, gradbene in
radioaktivne odpadke.
Povprečno v Sloveniji letno nastane okoli 400 kilogramov odpadkov na prebivalca oziroma
skupno kar okoli 6.000.000 kilogramov odpadkov. Skoraj ¾ jih prispevata energetika in
industrija. Za odvoz kar ½ teh odpadkov skrbijo javna podjetja. (Okolje na dlani, 2007). Od 6
milijonov kg odpadkov jih je nekaj več kot polovico (53 %) predelanih, eno četrtino ustrezno
odstranjenih, okoli 11 % so jih posamezniki pripeljali na odlagališča, 6 % jih je začasno
skladiščenih in 5 % odpeljanih v tujino. (Lah, 2008).
Odlagališče odpadkov mora ustrezati posebnim pogojem, med katerimi so nepropustna
podlaga, že odloženi odpadki morajo biti ustrezno prekriti z zemljino. Tako preprečimo
onesnaževanje podtalnice in uhajanje bioplinov, ki so lahko nevarni za okolje. Pred prevozom
na deponijo naj bi odpadke sortirali na nenevarne, nevarne in posebne in jih po možnosti
reciklirali, saj tako odložimo kar najmanjšo možno količino. Ker vsako odlagališče
predstavlja poseg v okolje, morajo biti vnaprej opravljene študije škodljivost in ustrezna
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zakonska podlaga. Na deponijah se izločajo tudi različni plini, ki jih s skupnim izrazom
imenujemo deponijski plini. Gre za zmes ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4).
Deponijski plin nastaja na odlagališčih odpadkov pri anaerobnem razkrajanju (Lah, 2008).
Anaerobno razkrajanje je razkrajanje brez prisotnosti kisika.
Leta 2005 je v Sloveniji delovalo 60 odlagališč nenevarnih odpadkov in 23 odlagališč
odpadkov iz industrije. Povprečno odlagališče v letu 2005 je bilo sestavljeno iz 86 %
komunalnih odpadkov, 5 % gradbenih odpadkov, 4 % odpadkov iz predelave odpadnih voda,
2 % odpadne embalaže in 3 % drugih odpadkov (Okolje na dlani, 2007).
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, kamor Snaga d.o.o. odvaža tudi del odpadkov iz
občine Medvode, se razprostira ob severnem delu Barja. Odlagališče na tem mestu deluje že
od leta 1964. Celotna površina namenjena odlaganju obsega 89 ha. Odlagališče Barje je
sestavljeno iz dve delov. Starejši del, ki obsega skoraj 48 ha, je zapolnjen z deset metrsko
plastjo odpadkov. Odpadke so na to mesto odlagali med letoma 1964 in 1987. Na novejšem
delu je odpadkom od leta 1987 naprej namenjenih 42 ha (Bartol, 2006).

6.3. ZAKONSKA DOLOČILA NA PODROČJU GOSPODARJENJA Z ODPADKI
Zakonodaja (zakoni, uredbe, sklepi, pravilniki,…) na področju gospodarjenja z odpadki je
zelo obširna in zajema vse vrste odpadkov. V zadnjih letih se je družbena zavest povečala,
zato so bili napravljeni pomembni koraki v smeri gospodarjenja z odpadki. Pomembne
direktive s tega področja narekuje tudi Evropska unija, ki države članice, ki ne spoštujejo
zakonodaje in protokolov na področju ravnanja z odpadki, kaznuje. V nadaljevanju je
navedena zakonodaja sprejeta od leta 2000 naprej. Pomemben delež pri uspehu ima tudi
Evropska zveza, saj je Slovenija s 1.5.2004 postala ena od držav članic evropske družine in
mora tako splošno sprejete uredbe prenesti na svojo zakonodajo in jo dosledno izvajati v
praksi. Veliko določil je bilo sprejetih predvsem v letu 2008, kar kaže na vedno večjo
osveščenost, saj se tehnologija nenehno spreminja, z njo pa tudi odpadki, ki jim je potrebno
zakonodajo prilagajati.
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. List RS, št. 21/2001) zajema naslednje skupine
odpadkov:
- ločeno zbrane nenevarne frakcije papirja, stekla, plastike in drobnih frakcij
- embalaža nenevarnih frakcij, vključno z ločeno zbrano embalažo
- ločeno zbrane nevarne frakcije topil, kislin, baz, fotokemikalij, pesticidov,
fluorescentnih cevi in drugih odpadkov, ki vsebujejo živo srebro,…..
- embalaža nevarnih frakcij, vključno z ločeno zbrano embalažo
V okviru javne službe je treba urediti zbirne centre opremljene za ločeno zbiranje odpadkov.
Krajani morajo biti obveščeni o možnosti in načinih oddaje odpadkov. V okviru javne službe
je treba za ločeno zbiranje nevarnih frakcij urediti in opremiti najmanj eno zbiralnico
nevarnih frakcij v naselju z več kot 25.000 prebivalci. V naseljih z več kot 1.000 prebivalci, v
katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, je treba v okviru javne službe zagotoviti ločeno zbiranje
teh frakcij najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki mora
v naselju stati vsaj 3 ure. O postanku morajo biti krajani obveščeni vsaj 14 dni prej. Na
območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na
vsakih 500 prebivalcev. Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o dejavnosti, ki jo izvaja.
Odredba določa, da mora biti v vsakem naselju, ne glede na število prebivalcev, najmanj
enkrat v koledarskem letu zagotovljeno tudi prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih
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mestih kosovnih odpadkov. Krajani morajo biti z dnevom in načinom prevzema kosovnih
odpadkov seznanjeni vsaj 14 dni pred prevzemom.
- Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. list RS, št. 37/2004) ureja
zakonodajo na področju ravnanja z organskimi kuhinjskimi odpadki, ki so posledica
gospodinjenja ali razdeljevanja hrane v industriji, obrti in storitvenih dejavnostih. Organske
kuhinjske odpadke se lahko odda v posebej zato namenjene zabojnike, ali pa na hišni
kompostnik. Kompostnik je namenjen začasnemu deponiranju organskih odpadkov, ki se nato
uporabijo na vrtu kot organsko gnojilo. Organske kuhinjske odpadke, ki se zbirajo v
namenskih zabojnikih, pa se po vnaprej določenih predpisih in procesih predela.
Organske kuhinjske odpadke je potrebno ločevati od drugih vrst odpadkov, prepovedano jih
je predelovati in mešati z vodo ter nadalje odvajati v javno kanalizacijo, greznice ali druge
celinske vode. Pravilnik izvajalcu javne službe nalaga vodenje evidence za njegovo dejavnost.
- Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in minimalnih higiensko-tehničnih pogojih,
ki jih morajo pri tem izpolnjevati objekti in prevozna sredstva (Ur. list RS, št. 117/2008)
določa, da je potrebno pogin živali prijaviti Veterinarskemu uradu (VURS) in poskrbeti za
nadaljnjo odstranitev, ki mora biti izvedena v najkrajšem možnem času. Živalske odpadke
ločimo na tiste z visokim tveganjem za zdravje ljudi in živali, na posebno nevarne živalske
odpadke in na tiste z majhnim tveganjem. Nekatere živalske odpadke je možno predelati v
hrano za živali, druge pa sežgejo, da preprečijo širjenje bolezni. Obdelava in pogoji
proizvodnje hrane za hišne živali morajo biti v skladu s predpisom. Maščobe morajo biti
predelane tako, da je zagotovljena toplotna obdelava na način, ki prepreči širjenje živalskih
kužnih bolezni. Nosilec dejavnosti sežiganja živalskih odpadkov in veterinar sta dolžna voditi
evidenco o svoji dejavnosti.
- Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti in z njo povezanih raziskav (Ur. list RS 89/2008) pojasnjuje osnovne pojme na
področju, ki ga ureja. Pod amalgamskimi odpadki so šteti amalgamski obruski, ostanki in
zobje z amalgamskimi zalivkami. Uredba določa, da je potrebno amalgamske odpadke hraniti
ločeno od ostalih odpadkov in jih shranjevati v ustrezno označenih vrečah oz. posodah.
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki (Ur. list RS, št. 68/2008)
pojasnjuje, da so biološko razgradljivi odpadki tisti, ki nastajajo pri razdeljevanju hrane,
zaradi izvajanja prehrambene dejavnosti in tisti, ki nastajajo v kuhinjah. Uredba določa, da se
lahko biološko razgradljivi odpadki odlagajo na kompostnik ali v zato vnaprej pripravljene
zabojnike. Odlaganja v kompostnik se lahko poslužujejo gospodinjstva v eno ali več
družinskih hišah. Pri tem je potrebno poudariti, da se mora kompost porabiti na vrtu.
Razgradljivih bioloških odpadkov se ne sme mešati z drugimi odpadki ali odpadnimi vodami,
saj tako onemogočimo njihovo kasnejšo predelavo.
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/2008) govori o obveznem ravnanju z
odpadki, pogoji zbiranja, odvažanja, trgovanja, posredovanja, odstranjevanja in predelave
odpadkov v gospodarstvu. Potrebno je zagotoviti predelavo odpadkov, jih pripraviti na
ponovno uporabo, reciklirati in šele na to predelati ali pa odstraniti. Odpadke je potrebno
pakirati v skladu z zakonom in jih ustrezno označiti. Začasno skladiščenje je dovoljeno do
enega leta. Uredba določa izpolnjevanje evidenčnih listov o prevozu odpadkov. Družbe ali
posamezniki, ki letno povzročijo več kot 150 ton odpadkov morajo izdelati načrt
gospodarjenja z odpadki za obdobje štirih let. V njem so zajeti ukrepi za preprečevanje
nastajanja odpadkov in načini gospodarjenja z odpadki, ki kljub temu pri proizvodnji. Vsako
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leto je potrebno podati tudi poročilo ustreznemu pristojnemu ministrstvu. Uredba ima več
prilog. V prvi prilogi je opisanih 16 skupin odpadkov. Vsaka skupina je označena z
dvomestno številko, nadaljnja klasifikacija znotraj skupine povečuje število številčnih oznak.
Nevarni odpadki so v klasifikacijskemu seznamu odpadkov označeni s šestmestno številčno
oznako in zvezdico. V drugi prilogi so navedene skupine oziroma splošne vrste nevarnih
odpadkov glede na dejavnost oziroma naravo nastanka. V tretji prilogi so navedene nevarne
sestavine nevarnih odpadkov. Četrta priloga določa lastnosti nevarnih odpadkov. Peta priloga
navaja postopke predelave, šesta pa postopke odstranjevanja. Priloga sedem predstavlja
klasifikacijski seznam odpadkov.
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št.
34/2008) zajema določila o gradbenih odpadkih in pojasnjuje pojem povzročitelja gradbenih
odpadkov. Če zemeljski izkop ni nevaren za odlaganje (ni onesnažen z nevarnimi snovmi) in
ne presega 30.000 m3 ga lahko investitor ponovno uporabi. Gradbene odpadke na gradbišču je
potrebno odstraniti najkasneje eno leto po koncu gradbenih del.
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske
dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. list RS, št. 89/2008) pokriva področje
odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima
povezanih raziskavah. Sem ne štejemo kužnih odpadkov in odpadnih zdravil. Tovrstne
odpadke je potrebno zbirati ločeno in hraniti v pokritem in varovanem prostoru. Zakon
določa, da mora povzročitelj odpadkov pripraviti načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva,
po katerem bo zagotovil varno zbiranje, hranjenje in odstranjevanje odpadkov.
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/2008) opredeljuje
pojem azbestni odpadek, ki je bodisi prosti azbest bodisi, azbestna vlakna v prahu in prašnih
usedlinah. Azbestna vlakna v prahu in prašnih usedlinah nastajajo zaradi emisij azbesta v zrak
pri delu z azbestom ali delu s snovmi, materiali ali izdelki, ki vsebujejo azbest. Pri
odstranjevanju azbestnih odpadkov najprej uporabijo postopek površinske obdelave, kjer
azbestna vlakna vežejo na površini materiala z nanosom veziva. Nadalje azbestne odpadke
uničujejo z mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi postopki, pri čemer nastanejo minerali, ki
niso škodljivi okolju oz. azbest izgubi svojo vlaknasto strukturo.
- Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 39/2006) se
zavzema za trajnostni razvoj in zajema načela in ukrepe varstva okolja, monitoring oziroma
spremljanje stanja okolja in javne službe ter ekonomske in finančne instrumente varstva
okolja. Zakon določa cilje varstva okolja in poudarja vlogo spodbud k čim bolj naravni
proizvodnji in potrošnji, razvoju in uporabi tehnologij in plačevanju taks za uporabo in
onesnaževanje naravnih virov. Pomembno vlogo pri doseganju varovanja okolja imajo
trajnostni razvoj, načelo celovitosti, subsidiarnosti, spodbujanja, javnosti, dopustnosti
posegov v okolje in ekološke funkcije lastnine. Zakon določa, da mora povzročitelj poskrbeti
za čim manjše onesnaževanje in izvajati monitoring nad izpusti emisij. Odpadke, ki nastanejo
v okviru dejavnosti, je potrebno ustrezno ločevati in skladiščiti, da ne predstavljajo nevarnosti
za okolje. Izvajalec mora imeti v okviru svoje dejavnosti zaposlenega tudi pooblaščenca za
varstvo okolja, ki se mora pri svojem delu opirati na standarde o kakovosti okolja. Podjetja
morajo oddajati poročila o svojem delovanju za določeno obdobje pristojnim ministrstvom.
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7. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE MEDVODE
Ivan Gams je v regionalizaciji Slovenije ozemlje občine Medvode členil na dve naravni enoti:
Škofjeloško in Polhograjsko hribovje in Kranjsko–Sorško polje. Na podlagi te regionalizacije
je geografski oris občine razdeljen na dve enoti: Polhograjsko hribovje obsega južni del
občine, Kranjsko–Sorško polje pa severni del.
Občina Medvode, ki se razprostira na 77,6 km2, spada v Osrednje slovensko statistično regijo.
Leži 12 km severno-zahodno od Ljubljane. Občina meji na MO Ljubljana in občine Vodice,
Škofja Loka, Kranj, Dobrova-Horjul, Polhov Gradec in Šenčur. Središče občine je v kraju
Medvode. Ime izhaja iz lege starega mestnega jedra, ki leži na sotočju rek Save in Sore,
zgodovinski viri Medvode prvič omenjajo že daljnega leta 989.
Občina je bila prvič ustanovljena 1.6.1939, nato pa je 19.4.1952 prešla pod upravo občine
Šiška. S 1. 1. 1995 je postala spet samostojna občina. Meja občine Medvode teče od grebena
Šmarne gore do Repenjskega hrib, proti Zapogam in Mošam, naprej po Savi do Podreče,
Gorenje vasi - Reteč, mimo vasi Draga, do Osolnika, Velikega Babnika, Malega Tošča,
Grmade, Velikega vrha, Velike Trate od koder se meja spusti proti Savi preko Stanežiškega
hriba, pod naseljem Medno do Vikrč, kjer spet sledi greben Šmarne gore (Miklič Cvek, 1999).
Občina povezuje 31 naselij, v katerih je 30. 6. 2008 živelo 15.021 prebivalcev (Prebivalstvo
Slovenije, 2008, citirano 10. 4. 2009). Ta naselja so Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol,
Dragočajna, Golo Brdo, Goričane, Hraše, Ladja, Medvode, Moše, Osolnik, Rakovnik,
Seničica, Setnica, Smlednik, Sora, Spodnja Senica, Spodnje Pirniče, Studenčice, Tehovec,
Topol pri Medvodah, Trnovec, Valburga, Vaše, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro,
Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje Pirniče in Žlebe (Kraji občine Medvode, citirano 21. 3. 2009).
Gostota poselitve je 193 prebivalcev na km2.
Slika 1: Pogled na Zgornje Pirniče, naselje v občini Medvode.

Avtor: Daniela Jaklič, november 2007
Slika 2: Pogled na Presko, ki je že pripojena mestu Medvode.

Avtor: Daniela Jaklič, november 2007
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Slika 3: Karta občine Medvode, razdeljene v dve pokrajinski enoti.

Merilo: 1 : 50.000
Avtor: Daniela Jaklič
Legenda:
1 – pokrajinska enota Škofjeloško in Polhograjsko hribovje
2 – pokrajinska enota Kranjsko–Sorško polje
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7.1. POLHOGRAJSKO HRIBOVJE
Na območju Polhograjskih dolomitov je geološka zgradba zelo pestra. Polhograjsko hribovje
obsega kar 2/3 ozemlja občine (Miklič Cvek, 1999).
Osrednji greben Polhograjskega hribovja poteka od roba Ljubljane, mimo Toškega čela (590
m), Svete Katarine (738 m), Grmade (898 m), Tošča (1021 m) do Pasje ravni (1030 m)
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).

7.1.1. GEOLOŠKA ZGRADBA (glej tudi prilogo)
Hribovit svet sestoji v glavnem iz peščenjaka, glinastega skrilavca, apnenca in dolomita.
Položnejša pobočja so iz peščenih, glinastih in lapornatih kamnin (Osnovna geološka karta
SFRJ, 1964).
Najstarejše plasti v Polhograjskem hribovju sestavljajo kremenovi peščenjaki in konglomerati
ter karbonski skrilavci, ki so nastali v karbonu in permu (paleozoik). Karbonske plasti
prihajajo le redko na dan, medtem ko karbon na dan prihaja na Medanskem hribu. Permski
peščenjaki (grödenske plasti) se pojavljajo v dolini Ločnice in na Sveti Katarini (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 2001).
Večina predela je iz apnenca in dolomita mezozojske starosti. Werfenski skrilavci so
pomembni za nastanek milejših oblik reliefa in hkrati tudi za poselitev. Werfenske školjkovite
apnence in dolomite najdemo na povirju Ločnice, Jetrbenku, Ravniku in Toškem čelu, Vašah,
Preski in Goričanah. Najpogosteje tu najdemo svetlo sive dolomite, ki so krivi za priostreno
obliko hribov, saj tvorijo večino vrhov. Triadni dolomiti so različnih starosti. Spodnje triasne
najdemo na območju Studenčic in srednje triasne do nanosov Maveljščice (Jukić, 1991;
Praprotnik, 1996; Šuler, 1999; Zupan, 1960) Rdeči pelagični, pisani in zelenkasti apnenci s
skrilavimi polami na polhograjski Grmadi in v dolini Ločnice kažejo na poglabljanje morja v
enem izmed podobdobij (Narava Slovenije, 2004).
Od zgornjeoligocenskih kamnin (kenozoik) na območju najdemo različne konglomerate,
breče, laporje in peščenjake. Nahajajo se na območju med Smledniškim hribom, Presko in
Žlebemi ter na severnem pobočju Breznika do višine 520 m (Jukić, 1991; Praprotnik, 1996;
Šuler, 1999; Zupan, 1960).

7.1.2. RELIEF
V Polhograjskih dolomitih najdemo pester in intenziven sredogorski relief. Zaradi bolj
odpornih kamnin je svet razčlenjen in razrezan po številnih strmih in tesnih grapah. Tu je
prisoten rečno-denudacijski relief. Pojavlja se tudi fluvio kras. Na tem območju so potekali
tektonski procesi. Polhograjski dolomiti so podlegli silnemu pritisku na stiku Alp in
Dinarskega gorstva, zato so danes razkosani po številnih dislokacijah v različnih smereh.
Obsežen del Polhograjskih dolomitov tvori nadaljevanje Litijske antiklinale, severni
Smledniški hrib pa Trojansko antiklinalo. Obe antiklinali sta sestavni del Posavskih gub, ki se
na območju občine Medvode združita v eno. Na tem območju je prihajalo do premikanj v
razne smeri. Pomembna prelomnica se vleče ob Ilovem vrhu in sega v dolino med Golim
Brdom in zahodno ležečim slemenom. Na dnu te prelomnice se pokaže v razpoki med
dolomitom ozka proga grödenskega peščenjaka (Jukić, 1991; Praprotnik, 1996; Šuler, 1999;
Zupan, 1960).
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Slika 4: Pogled proti Polhograjskim Dolomitom z vasi Topol.

Avtor: Daniela Jaklič, november 2007
7.1.3. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Na slabo prepustnih terciarnih kamninah je gosta rečna mreža (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
2001). V Polhograjskem hribovju je zato vse polno manjših izvirov in potočkov. Iz
Polhograjcev pritekajo naslednji večji potoki Malešnica, Mavelščica, Ločnica in Prešnica.
Vode odtekajo proti severu in severovzhodu. Izdolble so tesne in globoke debri, med katerimi
je največja Ločnica (Plevel, 1992).
Ločnica izvira pri kraju Topol pri Medvodah na višini 659 metrov. Nato teče po
Polhograjskem hribovju proti kraju Sora, kjer se izliva v reko Soro. Med potjo po hribovju se
vanjo izlivajo Beli potok, Govejski graben, Mavški graben in več manjših potokov brez
imena, ki imajo bolj ali manj stalne izvire (povzeto po Medvode karta občine, 1995).
Rakovniški graben izvira pri kraju Rakovnik in se nekaj 100 metrov pod krajem izliva v
Soro. Prav tako se pri kraju Vaše v Soro izliva Vašanski graben (povzeto po Medvode karta
občine, 1995).
Prešnica najprej izvira kot Beli potok, ko se ji pridruži še Vrtačnik pot nadaljujeta kot
Prešnica. Prešnica teče mimo Čerinovega, Preškega in Starmanovega hriba in se pri Tometu
izliva v Malenščico, ki se nato v izgonu pod Medanskim hribom izliva v Savo (povzeto po
Medvode karta občine, 1995).
Stajnik, Babniščico in Grabnarico od sotočja naprej imenujemo Maveljščica (povzeto po
Medvode karta občine, 1995).
Malešnica izvira kot Gutenski graben pod Gutami. Pod Žlebemi se ji pridruži Potočnica
skupaj s Čakovim studencem. Od tod naprej tečejo kot Zakonjščica proti Maveljščici, v
katero se izlije pred krajem Seničica (povzeto po Medvode karta občine, 1995).
Slika 5: Potok Maveljščica pri kraju Seničica.

Avtor: Daniela Jaklič, november 2007
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7.1.4. PODNEBNE RAZMERE
Polhograjske dolomite zaznamuje zmerno celinsko podnebje. Dna dolin dobijo do 1600mm
padavin, višji predeli pa do 1800 mm. Večina padavin je jeseni, drugi višek padavin konec
spomladi, najmanj padavin pa je poleti. Časovna razporeditev padavin ustreza
submediteranskemu padavinskemu režimu (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Merilna postaja za merjenje količine padavin se nahaja na Topolu pri Medvodah na višini 685
metrov nad morjem (koordinate 46°6` severne geografske širine in 14°22` vzhodne
geografske dolžine). Merilna postaja beleži letno povprečno 1664 milimetrov padavin
(Slovenija dobi v povprečju 1567mm), za obdobje 1961–1990 so na voljo le podatki za
padavine (Zupančič, 1995). Snežna odeja je tu prisotna med 51 in 100 dnevi. Poprečna letna
temperatura se giblje med 8 °C in 12 °C (Narava Slovenije, 2004).
Grafikon 1: Povprečna količina padavin na meteorološki postaji Topol pri Medvodah (685m).
Povprečna količina padavin na meteorološki postaji Topol pri
Medvodah (685m)
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Avtor: Daniela Jaklič
Vir podatkov: Zupančič, 1995

7.1.5. PRSTI IN RASTJE
Pobočja v apnencih in dolomitih so strmejša, na njih pa nastajajo rendzine. Med Presko in
Goričanami je prst zgornje terase debela in rodovitna rjava rendzina, na spodnji terasi, na
kateri se je razvila travniška površina, gre za naplavino z debelo plastjo mivke (Plevel, 1992).
V dolinah najdemo obrečne prsti, ki so pogosto oglejene. Na neprepustnih permokarbonskih
in permskih usedlinah najdemo rendzine in kisle rjave prsti (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
2001).
Na dolomitih nastanejo plitve peščene prsti, na katerih zelo dobro uspeva borov gozd, poleg
tega pa v Polhograjskih dolomitih rastejo toploljubni gozdovi bukve in gabrovca. Na osojni
strani uspeva predalpski gozd bukve in jelke, na kislih tleh pa kisloljubni gozd bukve, hrasta
in kostanja (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Iglasti gozd najdemo na skrilavih tleh (povirje Ločnice, Medanski hrib) (Plevel, 1992).
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Države članice Evropske unije so leta 1985 začela izvajati program CORINE ( COordination
of IN formation on the Environment), da bi zajele čim popolnejše in primerljive okoljske
podatke. Rezultati programa naj bi služili kot osnova okoljski politiki. V Sloveniji se program
pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor izvaja od leta 1998. Primarni cilj projekta je
izbor, omejitev in opis naravovarstvenih območij, ki so pomembna za celotno Evropo. V
Sloveniji je bilo leta 2001 97 območij, ki so spadale pod okrilje tega programa. Na območju
Polhograjskih dolomitov spada v program CORINE Polhograjska Grmada. V celoti gre za
855 ha veliko območje z nadmorskimi višinami med 333 in 872 metri. Sem je Grmada
uvrščena zaradi botaničnih razlogov, semenk, ki tu rastejo, habitatnih tipov, združb oziroma
ekosistemov in prisotnosti ogroženih in endemičnih vrst (Biotopi Slovenije CORINE, 2001).
7.1.6. POSELITEV
Poznavanje tipa poselitve je pomembno za lažje načrtovanje in odvažanje odpadkov.
V Polhograjskem hribovju so nastale naslednje vasi: Belo, Brezovica pri Medvodah, Golo
Brdo, Osolnik, Setnica, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah, Trnovec in Žlebe. Po
tipologiji bi jih lahko razvrstili v gručaste vasi, razložene vasi in samotne kmetije.
Gručaste vasi v Polhograjcih lahko uvrstimo v predalpski ali osrednjeslovenski tip gručastih
naselij. Zanje je značilna osrednja prometnica, ki je na nekaterih krajih razvejana. Ob njej so
gručasto razporejene hiše in gospodarski objekti, ki stojijo posamezno in se med seboj
praviloma ne stikajo (Geografski atlas Slovenije, 1998). V to skupino bi lahko uvrstili vasi
Belo, Studenčice in Tehovec (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Razloženo naselje obsega večje območje, na katerem so hiše navidez neurejeno raztresene.
Hiše se ne stikajo, ampak so med njimi kmetijska zemljišča. Domovi so razloženi po
pobočjih, slemenih ali robovih dolin (Geografski atlas Slovenije, 1998). Tak tip poselitve je
opazen na Brezovici pri Medvodah, Golem Brdu, Setnici, Topolu, Trnovcu in Žlebeh
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Samotne kmetije, kot že ime samo pove, stojijo daleč druga od druge, po navadi na slemenih.
Obdaja jih zemljišče v celku, ki je deloma ali v celoti obdelano. Ponavadi del celka porašča
tudi gozd (Geografski atlas Slovenije, 1998). Primer samotne kmetije je Osolnik (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995).

7.2. KRANJSKO-SORŠKO POLJE
7.2.1. GEOLOŠKA ZGRADBA (glej tudi prilogo)
Permokarbonske sedimente (paleozoik) lahko pričakujemo pod kvartarnimi naplavinami na
območju Mednega in Spodnjih Pirnič (Zupan, 1960). Permski peščenjaki (grödenske plasti) se
pojavljajo v dolini Ločnice in na Sveti Katarini (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Srednje triasne (mezozoik) sedimente najdemo v osrednjem delu Medvoške ravnine (Jukić,
1991; Praprotnik, 1996; Šuler, 1999; Zupan, 1960) Rdeči pelagični, pisani in zelenkasti
apnenci s skrilavimi polami na pobočju Šmarne gore, so dokaz, da se je morje na tem
območju v enem izmed podobdobij poglobilo (Narava Slovenije, 2004).
V oligocenu (kenozoik) so se na ozemlju Medvod odlagali sedimenti, ki so večinoma
sestavljeni iz laporne in peščene gline, pogosto so pomešani s kvartarnim zasipom. Globlji
deli teh plasti imajo pogosto značaj bazaltnega konglomerata. Predvsem na območju
fluvioglacialnih teras in jež najdemo konglomerate in peščenjake. Konglomerat, pretežno je to
sprijet apnenec in dolomit, ne vsebuje nobenih fosilov. Prodniki so običajno veliki od pet do
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deset centimetrov, najdemo pa tudi take, ki dosežejo večji obseg. V konglomeratu se na
mnogih krajih pokažejo plasti peščenjaka. Ob Sori najdemo drobnozrnat peščenjak z žilicami
premogain na njem drobno zrnat konglomerat, oba pa sta naložena na glinene delce. Pri
Goričanah nastopa temnosiva peščena glina s številnimi, a slabo ohranjenimi fosili. (Jukić,
1991; Praprotnik, 1996; Šuler, 1999; Zupan, 1960)
Na ravnini najdemo na površju prod in konglomerat starejšega (mündelske starosti) in
mlajšega zasipa, v katerega so vrezane terase. Nanosom tu pripadajo zgolj ozke proge ob Savi
in Sori. To je dokaz, da je bilo to ozemlje od konca triade naprej kopno. Ljubljanska kotlina je
zasuta s fluvioglacialnim prodom, ki je nasut okoli 10 metrov na globoko, ponekod pa
debelina doseže tudi do 100 metrov. Reki Sora in Sava sta skupaj s pritoki vrezali v prod
številne terase (Jukić, 1991; Praprotnik, 1996; Šuler, 1999; Zupan, 1960). Terase so vrezane v
konglomerat in prod starejšega in mlajšega nastanka (Osnovna geološka karta SFRJ, 1964).
7.2.2. RELIEF
Smledniški prelom se vleče od Smlednika proti Medvodam v smeri SV - JZ. Temu prelomu je
vzporeden prelom Medvode - Mengeš, ki bi ga lahko poimenovali tudi medvoški
prelom.(Jukić, 1991; Praprotnik, 1996; Šuler, 1999; Zupan, 1960).
Kranjsko–Sorško polje je bilo pod vplivom rečnega delovanja. Tu je voda odlagala material,
ki ga je v višje ležečih predelih erodirala. Sedimenti se sortirajo tako, da je debelejši material
na dnu, finejši pa na vrhu. Sava in Sora sta oblikovali več teras. Ravnina ni popolnoma ravna,
ampak najdemo tu tudi osamelce (Smledniški hrib, Bukovski hrib, Šmarna gora) in terase, ki
postopoma padajo proti rekama. Vršaji so pahljačasto odloženi sedimenti, ki jih voda ob
izstopu iz ozke doline odloži, ko izgubi transportno moč.
Med Smlednikom in Medvodami je Sava potisnjena na skrajni zahodni rob ravnine.
Epigenetsko se je vrezovala v triadne plasti in oligocenski konglomerat.
Na ozemlju občine Medvode sta opazni naslednji dve terasi:
- južno od Verja se 12–8 m nad poplavno ravnico dviga terasa z mlajšim zasipom
rahlega konglomerata
- proti severu in vzhodu se površje spet dvigne v višjo teraso. Na tej se razvijejo Verje,
Zgornje in Spodnje Pirniče in del Vikrč. Sestavljena je iz proda in konglomerata.
Dviga se do 355m visoko. Na prodnati terasi so predvsem polja (Plevel, 1992).
Več je teras, ki jih je oblikovala Sora in te so tudi bolj izrazite. Sora v južnem delu Sorškega
polja teče 20 - 30 m pod ravnino v široki dolini, ob kateri so razvite terase.
Opazne so naslednje terase:
- 1. nivo: med 720 in 740 m nadmorske višine. Terasa poteka med Grmado in Katarino,
na njej sta nastali naselji Topol in Brezovica.
- 2. nivo: do 680 m visoko, na njej je naselje Tehovec
- 3. nivo: nad 600 m, gre za območje Kosovega hriba
- 4. nivo: nad 560 m
- 5. in 6. nivo predstavljata desni breg Ločnice. Znižata se do 440m
- 7. nivo: doseže končno točko pri 350 metrih, obsega vršaj Ločnice in vas Sora (Šuler,
1999 ; Plevel, 1992 ). Na njej se je razvil tudi stari del Medvod.
Ponekod so nad glavnino Kranjsko-Sorškega polja določeni deli dvignjeni le 10-20 m visoko.
Ti vzpeti deli (na primer Žejski hrib) so zgrajeni iz konglomerata (Plevel, 1992).
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7.2.3. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Na Kranjsko–Sorškem polju so naslednje pomembnejše vodne površine: reki Sava in Sora
(obe pripadata Črnomorskemu povodju), Zbiljsko jezero, termalni izvir v Pirničah in
podtalnica.
Sava ima snežno - dežni režim, kar pomeni, da ima visoko vodo spomladi (topljenje ledu in
dež) in jeseni (dež), nizko vodo pa poleti (večje izhlapevanje) in pozimi. Strmec Save med
Prabačevim in Šentjakobom znaša 2,4‰ (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001). Reka Sava po
območju občine Medvode teče približno 10 km.
Med krajema Medvode in Verje so leta 1947 začeli graditi hidroelektrarno centralo Medvode,
ki so jo prvič zagnali leta 1954 (Gorenjska 1900 - 2000, 1999). Ker je hidroelektrarna
pretočno-akumulacijska, je za njo nastalo Zbiljsko jezero, ki je opisano v nadaljevanju.
Porečje reke Sore je veliko 650 km2. Reka ima dežno - snežni režim (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 2001), kar pomeni, da ima visok vodostaj med novembrom in aprilom, nizek vodostaj
pa med aprilom in novembrom. Reka Sora v občino vstopi pri kraju Rakovnik, teče po njej
približno 3 km in se izlije v Savo.
Slika 6: Sotočje Save (levo) in Sore (desno) v Medvodah.

Avtor: Daniela Jaklič, november 2007
Vzhodno od Smlednika vode odtekajo proti Gračenici, ki je že v občini Ljubljana. Južno od
Smlednika se vode zbirajo v potok Mlake, ki prav tako teče v Gračenico (Medvode karta
občine, 1995).
V preteklosti so imele reke pomemben vpliv na lokacijo proizvodnih obratov. Tako so ob
rekah in potokih v občini Medvode pogosto locirali mline in žage. Žage so dobivale les iz
okoliških gozdov (Tometova žaga). Tudi kasneje so industrijski obrati nastajali ob vodotoku.
Tako je v Goričanah nastala Papirnica ob reki Sori. Vendar pa Sora ni služila samo za
lociranje obratov, ampak so jo že v 19. stoletju uporabljali za turizem. Tako so bila na več
mestih ob reki razvita kopališča. Eden takih primerov je Rakovniško kopališče pa tudi
kopališče ob Sori tih pred Sotočjem. Danes je ob Savi lociran Donit (tovarna avtomobilskih
filtrov), ob Sori pa Papirnica Goričane. Obe tovarni uporabljata energijo rek (v proizvodnji ali
pa električno energijo iz HE).
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Termalni izvir pri Spodnjih Pirničah (Jukić, 1991) imenovan Na straži je dokaz, da je bilo
na tem območju prisotno tektonsko prelamljanje. Njegova temperatura je dokaj stalna, niha
med 19,5 °C in 23 °C. Kraj je bil včasih poznan gospodinjam, ki so tu prale perilo.
Slika 7: Bazen ob toplem izviru.

Avtor: Daniela Jaklič, november 2007

Zbiljsko jezero je nastalo z zajezitvijo reke Save ob gradnji hidroelektrarne leta 1953.
Dolgo je 7 km in široko približno 350 m. Ob robu jezera se na nekaterih mestih
konglomeratne stene dvigajo do višine 30 m. Jez hidroelektrarne Medvode je visok 24,5 m,
jezero za njim pa obsega prostornino 7 milijonov m3 (Miklič Cvek, 1999). V njem se nabira
odvečno blato.
Leta 1985 so bile na Zbiljskem jezeru narejene raziskave, ki so preučevale fizikalno –
kemijske in biološke parametre, na podlagi katerih so akumulacijo Zbilje uvrstili med
evtrofne sisteme. Za jezero je značilno spreminjanje oblike, ki je posledica odlaganja
sedimentov na desnem bregu in spodjedanje levega brega. Pri tem nastajajo plitvine, ki jih
poraščajo bentoške zelene alge, ki tvorijo plavajoče otočke zelenja in vodni makrofiti (Elodea
canadenic, Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum) (Narava Slovenije,… 1996)
Problem, ki ga že nekaj let opažajo na Zbiljskem jezeru, je prekomerno razraščanje račje zeli
oziroma vodne kuge, ki je posledica dodatnega organskega onesnaževanja Save. Račja zel
konec julija onemogoči aktivnosti na jezeru in ovira razvoj turizma. Zato so se leta 2007 na
občini s sodelovanjem holdinga Savskih elektrarn odločili za nakup rezalnika alg. Gre za
plavajoči stroj, ki kosi do globine dveh metrov in pri tem drastično ne posega v biotop. Ob
jezeru naj bi ob nasipu mulja, ki je bil sem načrtno odložen med letoma 1995 in 1997 v okviru
sanacije, nastala začasna deponija pokošenega rastlinja. Velikost deponije naj bi znašala do
300 m3 (Hanc, 2007 b). 5. avgusta 2008 so prvič kosili vodno rastlinje in sicer 5 m od obale in
2 m v globino, da ne bi poškodovali biotopa. Pokošeno rastlinje so začasno spravili v poseben
zabojnik in ga nato prepeljali v kompostarno Krško (Hanc, 2008 c).

Podtalnica na Kranjsko–Sorškem polju pronica skozi konglomerat in prod, zato na polju ni
izvirov in potokov, ampak so ti na robu. Prav zato so v produ in konglomeratu akumulirane
velike količine podtalne vode(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001). Vodonosniki z medzrnsko

20

poroznostjo obsegajo 36,8% zalog podzemne vode. Največ jo je na Sorškem polju (5,1 m3/s),
manj na Ljubljanskem (4,1 m3/s) in Krškem polju (1 m3/s) (Narava Slovenije, 2004).
Globoka tektonska udorina na Kranjskem polju, ki so jo zapolnile reke je do 50 m na debelo
nasuta s prodom, na Sorškem polju pa je plast debela okoli 100 m. Gladina podtalnice na
Kranjskem polju je med približno 20 in 50 m, na Sorškem polju pa med približno 30 in 40 m.
Na robovih polj, kjer so iztočne točke, se gladina podtalnice nahaja pod 10 m globine (Narava
Slovenije, 2004). 60 % podtalnice se napaja iz Save, ostali del pa iz padavin. Na zahodnem
obrobju gladina niha za 4 m, na južnem pa za 8 m. V osrednjem delu polja se tok podtalnice
razcepi v več smeri. Prvi del teče naravnost proti jugu, drug del proti Godešiču in tretji del
proti Senici in Ladji, kjer so izviri. Na južnem robu (med kraji Godešič, Reteče, Senica, Ladja
in Goričane) je podtalnica le še 8 m pod površino (Jukić, 1991). Gladina podtalnice se lahko
zviša zaradi različnih vzrokov: gradnja hidrocentral, bogatenje vodonosnika, opustitev črpanja
podzemne vode v industrijske namene in melioracija kmetijskih površin. Ob gradnji
hidroelektrarne Mavčiče (1985) se je gladina podtalnice na Sorškem polju dvignila za 8 m, na
Kranjskem polju pa malo manj (Narava Slovenije, 2004).
Slika 8: Prikaz podzemnih vodnih žil.

Vir: Jukić, 1991
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Slika 9: Podtalnica v občini Medvode.

7.2.4. PODNEBNE RAZMERE
Kranjsko–Sorško polje ima zmerno vlažno celinsko podnebje. Padavin je letno med 1400 in
1600 mm. Poletja so toplejša in zime milejše (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Lega med gorami vpliva na pospešen nastanek toplotnega obrata. Vreme je bolj hladno in
megleno kot na višjem obrobju, saj višji obod zmanjšuje vetrovnost (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 2001). Snežna odeja je tu prisotna med 51 in 100 dnevi. Poprečna letna temperatura se
giblje med 8 in 12°C (Narava Slovenije, 2004).
Najbližja merilna postaja je Brnik, njeni podatki pa veljajo tudi za ravninski del občine.
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Grafikon 2: Prikaz količin padavin in povprečnih temperatur na Brniku.
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Avtor: Daniela Jaklič
Vir podatkov: Mekinda – Majaron, 1995

7.2.5. PRSTI IN RASTJE
Na starejših prodnatih terasah so se razvile evtrične rjave prsti, ki imajo manj karbonatov od
rendzin. Najdemo jih na delih Kranjskega polja, Sorškega polja in Kamniško – Bistriške
ravni. Na konglomeratu najdemo kisle rjave in izprane prsti (okolica Kranja in Begunj). Na
mlajših prodnatih terasah in morenah so se razvile 20 – 30 cm debele rodovitne rjave
rendzine. Najdemo jih na severnih delih ravnine, na Ljubljanskem polju in Kamniško –
Bistriški ravani (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
Naravna vegetacija Kranjsko–Sorškega polja je edafsko pogojena združba acidofilnih borovih
gozdov, ki uspevajo na debelih aluvialnih preperelinah, podrastje sta vresje in praprot. Tu
najdemo še klimatsko pogojene združbe hrasta gradnja in gabra ter združbe predalpskega
smrekovega gozda, ki je najbolj razširjen Osamelci, kot je Žejski hrib, so sestavljeni iz
ilovnate prepreline na konglomeratu, porašča jih gozd. Na Kranjskem - Sorškem polju je
podlaga v večini peščena in posledično močno prepustna, zato se je na njej razvila rjava prst.
V pasu od Jame, preko Mavčič, Praš, Zbilj in Medvod so terase z ilovico na konglomeratu. Na
njih nastajajo temnejše rjave prst, ki so lahko ilovnate, peščene ali ilovnato - peščene in so vse
slabo podzolirane (Plevel, 1992).
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Program CORINE je na svoj seznam pomembnih območij, ki bi jih bilo potrebno zavarovati
uvrstil tudi: Savske prode nad Ljubljano, Soro in Šmarno goro. Savski prodi skupno obsegajo
852 ha. V program CORINE so uvrščeni zaradi prisotnosti zaradi nevretenčarjev, redkih,
ogroženih vrst in endemičnih vrst ter zooloških razlogov. Sora, katere celotna površina meri
640 ha, je pomembna predvsem zaradi ribjih družin oziroma ribjih generacij. Šmarna gora s
320 ha in 671 metri nadmorske višine sodi med območja CORINE zaradi botaničnih
razlogov, habitatnih tipov, združb oziroma ekosistemov in zaradi splošnega pomena narave in
krajine (Biotopi Slovenije CORINE, 2001). Vsa tri območja ležijo na ekološko občutljivem
območju, zato je potrebno preudarno ravnanje z odpadki na njihovem območju.

7.2.6. POSELITEV
Na Sorškem polju so obcestne vasi, naselja se vlečejo v posameznih nizih. V spodnjem delu
Kranjsko–Sorškega polja so hiše zgoščene in tako sestavljajo gručaste vasi. Polja so
razdeljena v vzporedne proge (100m široka), na eno strani jih omejuje gozd (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 2001).
Naselja na Kranjsko–Sorškem polju so razdeljena v naslednje tipe naselij: gručasto naselje,
razpotegnjeno in razloženo naselje, suburbanizirano gručasto naselje in mesto.
Gručasta naselja so Dol, Dragočajna, Goričane, Moše, Rakovnik, Smlednik, Sora, Spodnja in
Zgornja Senica, Vaše, Verje in Zbilje. V tip razloženega naselja spadajo Hraše, Seničica,
Spodnje in Zgornje Pirniče, Valburga, Vikrče in Zavrh (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Suburbanizirano gručasto naselje je Ladja. Tak tip naselja ima urejeno in razvejano prometno
omrežje, objekti pa so razporejeni gručasto. V naselju se nahaja tudi industrija, ki nudi
prebivalcem možnost zaposlitve (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Medvode od leta 2006 naprej prištevamo med slovenska mesta. Mesto je prvotno nastalo na
sotočju Save in Sore, nato pa se je širilo na zahodni breg reke Sore in naprej preko železniške
proge. Tako sedaj strokovnjaki vas Preska, ki je bila nekoč samostojna vas, že prištevajo k
Medvodam. Po drugi strani se je naselje širilo po ježi navzgor, kjer je nastalo naselje Svetje,
ki se danes razprostira tudi po višje ležeči terasi. Tako kot Preska je tudi Svetje danes
praktično del Medvod.
V preteklosti so se v mestu razvile tovarne, zato je družbeno – gospodarska usmerjenost
Medvod sekundarna (Geografski atlas Slovenije, 1998).
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8. GOSPODARJENJE Z ODPADKI NA RAVNI OBČINE MEDVODE
Medvode so industrijsko mesto s tovarnami in predelovalnimi obrati.. Tu imajo sedež tri
tovarne Color Medvode, Donit Tesnit d.o.o. in Papirnica Goričane. Predelovalni obrati v
občini so: tiskarne Litera Picta, Pleško in Kro, steklarstvo Omanovič, pohištvena obrata Iskra
in Lescom ter kovinsko predelovalno podjetje Brinox. V nadaljevanju poglavja so industrijski
in drugi javni odpadki razdeljeni v dva sektorja (sekundarnega in kvartarnega). V občini živi
skupno več kot 15.000 prebivalcev, ki s svojo vsakdanjo dejavnostjo povzročajo odpadke.
Medvode ležijo v dveh ekološko občutljivih naravnih enotah, zato mora biti ustrezno
poskrbljeno za zbiranje in odvoz odpadkov.

8.1. ODPADKI IZ SEKUNDARNEGA SEKTORJA
Tu so zajete: tovarna filtrov, tovarna premazov in lakov, tiskarne, lesna industrija, kovinska
industrija in steklarstvo. Glede na zgodovino in nastanek lahko podjetja sekundarnega
sektorja razdelimo na dva dela. Na starejša podjetja z dolgo tradicijo in veliko veljavo na trgu,
na drugi strani so tu mlada podjetja, ki si zaradi kvalitetnih proizvodov hitro utirajo pot na
domača in tuja tržišča.
Med starejša podjetja sodijo Color, Donit in Papirnica Goričane. Color Medvode ima svoje
osnove v letu 1836, od leta 2004 pa so del Skupine Helios. Tovarno Donit (prvotni naziv
podjetja je bil Tesnilka Medvode) je leta 1946 ustanovil Edo Bregar – Don. Že istega leta so
izdelali 38 tesnilnih azbestnih plošč. DONIT je po letu 1960 hitro povečal količinsko
proizvodnjo in kasneje svojo dejavnost po letu 1970 razširil še na proizvodnjo tehničnih
laminatov in avtomobilskih filtrov. V letu 1985 so v tovarni del proizvodnje namenili
proizvodnji neazbestnih tesnilnih plošč in se priključili svetovnemu gibanju za ukinitev
zdravju škodljivega azbesta. V letu 1993 je bila tovarna zaradi finančnih težav reorganizirana
na več hčerinskih samostojnih družb v okviru holdinga Donit.
Predhodnik Papirnice Goričane je bil obrat ročne izdelave papirja v vasi Papirnica pri Škofji
Loki, ki je začel delovati 1740. Že leta 1787 je papirničar Schwerer prenesel proizvodnjo na
Ladjo pri Medvodah. Leta 1947 se je tovarna celuloze Goričane združila s Papirnico Vevče
ter preimenovala v »Papirnica in tovarna celuloze Vevče-Goričane« s sedežem v Vevčah.
Leta 1970 je zopet postala samostojna firma. Certifikat ISO 9001 je pridobila leta 1997, ISO
14001 pa 2004.
Druga skupina podjetij so tako imenovana mlajša podjetja. Večini je skupen začetek v 80. in
90. letih 20. stoletja.
Tiskarni Littera Picta in Pleško delujeta kot eno podjetje v Preski, v prostorih bivše Tekstilne
tovarne, že od leta 2003 naprej. Tiskarno KRO sta ustanovila zakonca Kralj leta 1989, najprej
v Pirničah, nato pa sta proizvodnjo preselila v Presko. Kovinsko predelovalni obrat Brinox se
nahaja v Sori, kjer deluje že od leta 1992 naprej. S steklarsko obrtjo v Steklarstvu Omanovič
sta leta 1991 začela oče in sin Džafer in Marjan Omanovič. Obrtno delavnico sta locirala v
kraju Žlebe, v Polhograjcih. Tovarna Pohištvo Iskra v Medvodah deluje že 40 let, nahaja pa se
v industrijsko – obrtni coni v Preski pri Medvodah.

8.1.1. COLOR MEDVODE
Ukvarjajo se s proizvodnjo in prodajo smole, premazov in praškastih premazov. V svoji
proizvodnji se ravnajo po predpisih ISO 14000, mednarodnih standardih za ravnanje z
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okoljem. V okviru podjetja deluje tudi Oddelek ekologije. Med procesom proizvajanja smol
in premazov nastajajo nevarni in nenevarni odpadki. Odpadke v tovarni, tudi pisarniške,
ločujejo že od leta 1991. Na območju tovarne imajo večja zbirna mesta, na katerih zbirajo
komunalne, nenevarne in nevarne odpadke. Slednji so shranjeni ločeno od ostalih v
ograjenem in zaklenjenem prostoru. V letu 2008 je začela veljati Uredba o ravnanju z
odpadki, ki klasificira odpadke v več skupin. Med njimi sta tudi skupini 07 (smole) in 08
(barve, olja, laki), ki nastajajo v Colorju (osebni vir 1). V okviru podjetja deluje oddelek
Ekologije, ki ga vodi univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije (oseba je tudi
osebni vir 1).
Vrste odpadkov, ki nastanejo v okviru procesa proizvodnje in delovanja tovarne so: topila,
gošče, barve, smole, surovine, polizdelki, pralna sredstva (včasih so uporabljali predvsem lug,
danes le še topila), papir, kovina, plastika, steklo, les, gradbeni material, akumulatorji,
azbestne plošče, fluorescentne svetilke in komunalni odpadki. Skupaj z odjemalci težijo k
transportu izdelkov v cisternah, da je odpadne embalaže čim manj. Letno proizvedejo 11.000
– 12.000 ton barv in približno 19.000 ton smole. Pri tem letno nastane skupno okoli 3000 ton
nenevarnih in nevarnih odpadkov. Od tega je:
- 1500 – 1800 ton reakcijske vode (8 – 10 % proizvodnje)
- 200 – 220 ton odpadne pločevine, kamor sodijo tudi železo in sodi
- do 50 ton kartona
- okoli 52 ton plastične folije in papirje
- 3 – 4 tone Big Bag vreč, v katere so pakirane surovine po 500kg ali 1 tono
- 190 ton lesenih palet
- do 6 ton trde plastike
- 40 ton odpadne gošče
- do 200 ton odpadne barve, smol in lakov
- ostalo predstavljajo komunalni odpadki (osebni vir 1).
Skupni stroški za odvoz odpadkov, takse, presoje sistema, meritve emisij, uradne meritve in
izvoz nevarnih odpadkov za leto 2008 znašajo okoli 51.000€.
Reakcijska voda je odpadek iz surovin, ki imajo kemijsko vezano vodo. Kemijsko vezana
voda se iz surovin izloči na visoki temperaturi, nato jo ohlajajo v hladilniku. Začasno jo
hranijo v velikih rezervoarjih, nato pa odpeljejo na sežig v tujino. Del jo prepeljejo v
sežigalnico v Avstrijo, kjer je uporabljena v proizvodnji cementa, pri nas pa v cementarnah
reakcijske vode ne sprejemajo. Prav tako v sežigalnico vozijo tudi smole in ostanke surovin
pri proizvodnji. Strešne vode odvajajo v potok Prešnica. Vodo z dvorišča ujamejo v
zbiralnike, jo analizirajo in nato prečistijo v čistilni napravi ob tovarni, ki deluje že od leta
1991. Komunalne vode odvajajo na čistilno napravo v Zalogu (osebni vir 1).
Odpadna gošča je gosti odpadek odpadnih topil. Za vsako novo barvo, ki jo mešajo je
potrebno dobro očistiti reaktor, da ne pride do mešanja odtenkov. Za pranje reaktorja
uporabljajo topilo, ki ga po uporabi zberejo in s procesom destilacije (že od leta 1994) očistijo
gošče in ponovno uporabijo. Za predelavo odpadkov imajo izbranih nekaj podjetij, kot so na
primer Tisa; Surovina Kranj, Plastika, Ekol, ki odpadke bodisi odvažajo v tujino ali jih
odpeljejo na predelavo (osebni vir 1).
V okviru načrta svojega programa so pripravili tudi nekaj možnih scenarijev nesreč v tovarni.
Njihove simulacije so pripravili s pomočjo programa Phast in na osnovi Hazop analiz
predvideli varnostne ukrepe. Vsi proizvodnji objekti so zavarovani s senzorji vročine, imajo
tudi svojo gasilsko enoto. Leta 1991 je pogorel obrat proizvodnje sintetičnih snovi v Preski.
Takrat so vso vodo, s katero so obrat gasili, ujeli v svoje zbiralnike, jo analizirali in prečistili
na čistilni napravi. Tako za podtalnico in prst ni bilo nevarnosti onesnaženja. Na osnovi teh
izkušenj so v Preski zgradili še varnejši obrat (osebni vir 1).
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V letu 2002 so z dvorišča preških obratov odpeljali 2200 ton nevarnih odpadkov v München,
kjer so jih v eni izmed sežigalnic podjetja Indaver servise tudi uničili. Celoten projekt jih je
stal okoli 750.000 €. Odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji, sproti pravilno hranijo in
pripravijo za odvoz (Hanc, 2003).

8.1.2. DONIT TESNIT D.O.O.
Danes družba Donit Tesnit,d.o.o. proizvaja tesnilne plošče Tesnit BA, trguje z drugimi
tesnilnimi materiali, izdeluje tesnilke in vzdržuje stroje in naprave (Načrt o …, 2008). V
okviru podjetja deluje tudi Oddelek za okolje in prostor, ki ga vodi inženir kemije (oseba je
tudi osebni vir 2).
Do leta 2000 so odpadke med seboj ločevali le na trde komunalne odpadke, industrijske
odpadke in nevarne oziroma posebne odpadke. Že od leta 1985 naprej posebne odpadke
zbirajo, ločujejo in hranijo na deponiji oziroma eko otoku znotraj tovarne (osebni vir 2). Od
začetka leta 2001 naprej ni več azbestnih odpadkov, saj je bila predelava azbestnih vlaken
zakonsko prepovedana. Istega leta so izvedli dekontaminacijo objektov in naprav, ki so bila
onesnažena z azbestnimi vlakni. Ob tem je bilo zbranih 2600 kg suhih azbestnih odpadkov, v
letu 2002 pa še 44.000 kg azbestnih odpadkov. Distribucijo azbestnih plošč so preselili na
Hrvaško in kasneje v Srbijo (Načrt o …, 2008). Leta 2004 je družba Donit Tesnit d.d., kupila
družbo Donit Laminati d.o.o. v stečaju ter poskrbela za njene nevarne odpadke (fenoli, razne
smole, olja, topila in metanol). Teh odpadkov je bilo skupno kar 72 ton, ki so bili rezultat
dvajsetletnega zbiranja. Od tega je bilo 52 ton nevarnih in 20 ton nenevarnih odpadkov. Tako
je bila sanirana deponija, ki je ogrožala okolico in vodotok Save (Načrt o …, 2008). Zavedajo
se pomena ekologije, zato ločeno zbirajo naslednje odpadke:
- polietilensko folijo, ki jo stisnejo jo in jo brezplačno oddajo Dinosu Kranj
- fluorescentne cevi
- čistilne krpe ter absorbente, ki so onesnaženi z mineralnimi olji
- odpadne mešanice, ki jih uvrščajo med nevarne odpadke. Letno jih zberejo do 100 ton.
- aktivno oglje v prahu, ki ga deponirajo kot nenevarni odpadek. Leta 2007 so ga
odstranili kar 23 ton. Šlo pa je predvsem za stare neuporabne zaloge.
- papirne vreče in karton.
- ostali pisarniški papir,.
- plastično embalažo ( plastenke, ročke, vedra ).
- odpadni embalažni les (Načrt o …, 2008).
Z letom 2007 so začeli plačevati okoljsko dajatev za odpadno embalažo. V začetku leta 2007
so odstranili eno nadzemno cisternsko skladišče, sestavljeno iz 7 cistern in dve podzemni
cisterni za metanol. Na istem mestu so uredili eko otok, ki je končna zbiralnica nevarnih in
nenevarnih odpadkov pred oddajo odstranjevalcem (Načrt o …, 2008). V letu 2008 so pridobili
okoljski certifikat ISO 14001/2004 s katerim dokazujejo odgovorno ravnanje z okoljem in se v
poslovni politiki družbe zavezujejo ravnati družbeno odgovorno (osebni vir 2).
Leta 2008 so skupno zbrali 625 ton odpadkov. Od tega je bilo:
- nevarnih odpadkov 57.304 kg. Med te spadajo oglje, odpadne kemikalije, tiskarske
barve, razna olja, topila, pate, embalaže odpadnih snovi, mazuta, lateksa, svinčenih
baterij, flourescentnih cevi, …
- odpadnih mešanic 126.804 kg. Gre za anorganske odpadke s toluenom
- obreznin in izmetnih plošč, ki spadajo pod industrijski odpadek 339.160 kg
- embalažnega lesa palet 38.190 kg
- bio razgradljive mešane embalaže 1.440 kg
- embalaže, kartona, papirja in vreč 55.000 kg
- polietilenske folije 7.950 kg
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-

odpadnega železa 29.680 kg
odpadne električne in elektronske opreme 430kg, ki spada med nenevarne odpadke.
pisarniškega papirja 260 kg (osebni vir 2).

Od tega je bilo 81 ton sekundarnih surovin. V okviru proizvodnje črpajo tudi vodo iz Save.
Savsko hladilno vodo uporabljajo za hlajenje v procesu proizvodnje. Pred vstopom v sistem
vodo mehansko filtrirajo, po uporabi pa jo vrnejo nazaj v Savo. Pred izpustom v vodotok ne
sme voda prekoračiti mejne temperature 30 °C, da ne poškoduje ekosistema. V Donitu letno
uporabijo 340.000 m3 savske vode. Vsako leto šestkrat izvedejo 24-urni monitoring, na podlagi
katerega Agencija za okolje RS (ARSO) obračuna okoljsko dajatev in vodno povračilo (osebni
vir 2).

8.1.3. Papirnica GORIČANE (povzeto po Okoljsko poročilo 2007, citirano 5.3.2009)
Oktobra 2007 je Agencija RS za okolje in prostor izdala papirnici okoljevarstveno dovoljenje
za delovanje v obdobju naslednjih desetih let. Papir proizvajajo iz celuloze, ki jo pridobivajo
iz lesa. V letu 2007 so se v tovarni odločili za poskusno izdelavo papirja iz recikliranih
vlaknin. Uporabljati so začeli prve količine celuloze s FSC certifikatom in uvedli sistem
sledenja lesa. Oba ukrepa sledita lesu v proizvodnji verigi do izvora in tako omogočata večji
nadzor nad proizvodnjo lesa in spodbujata k trajnostnem gospodarjenju z gozdovi. Surove
izgube lesa v proizvodnji so v obdobju 2003 – 2007 znašale od 0,6 % do 1 %. Pri proizvodnji
papirja uporabljajo tudi vodo in zemeljski plin. V zadnjih letih so uspeli zmanjšati porabo
načrpane podtalnice, ki se v proizvodnji uporablja kot hladilna voda. Poraba vode letno znaša
okoli 10.000.000 m3. Hladilno oziroma tehnološko odpadno vodo po uporabi očistijo na
mehanski kemijski čistilni napravi, nato pa očiščeno odvajajo v Soro. Količina odpadne vode
se je obdobju 2003 – 2007 gibala med 14,6 in 11,6 m3 na tono bruto proizvoda. V letu 2007
je tako znašala 12,0 m3 na tono bruto proizvoda. V zadnjih letih skušajo tudi zmanjševati
količino odpadkov. Tako na primer papirni mulj uporabljajo kot sekundarno surovino pri
končnih uporabnikih. V letu 2007 so papirni mulj redno odvažali. Letno ga pri proizvodnji
papirja nastane okoli 3.000 ton. Redno ločujejo odpadke za reciklažo in zmanjšujejo količino
papirnega odpadka. Na drugi strani se je posledično povečala količina industrijskih
komunalnih odpadkov, predvsem na račun odpadkov pri čiščenju kanalov in asfaltnih površin.
Poleg odpadne vode in papirnega mulja v proizvodnji nastanejo še naslednji odpadki:
- odpadni les
- odpadna plastika
- odpadni papir
- komunalni odpadki.
Količina odpadnega lesa je v letu 2006 znašala 15,1 tone, leta 2007 pa 26,9 tone. Od leta 2003
se je količina odpadne plastike, z izjemo leta 2004 (39,2 tone), zmanjšala z dobrih 30 ton na
slabih 15 ton v letu 2007. Količina odpadnega papirja je približno enaka vsa leta, in sicer
znaša, približno od 150 do 200 ton. Uspešno pa zmanjšujejo tudi količino komunalnih
odpadkov, saj so na začetku vse odpadke obravnavali kot komunalne, po uvedbi ločevanja pa
je samo del odpadkov komunalnih. Tako je njihova količina v letu 2007 znašala 40,6 tone.
Za nevarne snovi velja nizka stopnja tveganja za nesrečo, saj skrbijo za izobraževanje
zaposlenih ter vzdrževana prečrpališča in skladiščne posode.

8.1.4. Tiskarni LITTERA PICTA in PLEŠKO
Opravljajo storitve v ofset in digitalnem tisku, večji poudarek proizvodnje je na zahtevnejših
tiskovinah kot npr. knjige v trdi in broširani izvedbi, revijalni tisk,… Za surovine uporabljajo
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papir v različnih gramaturah, ekološke barve za tisk, AL plošče in pa spremljajoči pomožni
material. Kot naravne vire uporabljajo elektriko, plin in tudi vodo. Odpadki, ki nastajajo v
okviru proizvodnje, so odpadni papirji in karton, plastična embalaža, offset AL plošče, barve,
razvijalci in aktivatorji, topila oz. mešanice topil, absorbenti, filtrirna sredstva in čistilna
sredstva. Z njimi ravnajo skladno s predpisi, vsaj dvakrat letno pa pri njih izvedejo kontrolo
pristojne inšpekcijske službe. Za odvoz nastalih odpadkov imajo sklenjene pogodbene odnose
z njihovimi zbiralci. Po zadnjih podatki, ki se bodo vnesli v poročilo o ravnanju z odpadki za
leto 2008 so zbrali naslednje količine :
- odpadne barve, topila, razvijalci 17.540kg
- odpadne AL ofset plošče
20.185 kg
- odpadni papir in karton
332.630 kg
- odpadna plastična embalaža
1.150 kg (osebni vir 3).

8.1.5. BRINOX
V okviru podjetja deluje Oddelek za okolje, ki ga vodi univerzitetni diplomirani inženir
kemijske tehnologije (oseba je tudi osebni vir 4). Vse odpadke, ki nastanejo med proizvodnjo,
skrbno ločujejo in jih večji del oddajo v predelavo podjetjem, ki se s tem ukvarjajo (na primer
Dinos). V letu 2008 so beležili naslednje količine odpadkov:
- tonerji 14 kg
- kisline (oddajo jih nazaj k izdelovalcu, ki jih predela) 1.900 kg
- kovina (kosi kovine, ostružki) 1.200 – 8.000 kg
- črno železo (zbrano predvsem s filtri) približno 5.000 kg
- brusilna telesa 1600kg
- ostružki barvnih kovin približno 900kg
- strojna olja 1500kg
- filtri in krpe 800kg
- papir 6000kg
- plastika 1400kg.
Lesene palete ponovno uporabijo (osebi vir 4).

8.1.6. Steklarstvo OMANOVIČ
Ukvarjajo se s taljenjem stekla, graviranjem, izdelovanjem vitražev, peskanjem in pripravo
darilnega programa. Poleg tega izdelujejo tudi steklene vrtove, predelne stene in vetrolove ter
zastekljujejo balkone. Kot surovino uporabljajo ravno steklo, za izdelavo vitražev pa
pridobijo že vnaprej obarvano steklo (osebni vir 5).
Glede na njihovo dejavnost glavni odpadek pri proizvodnji predstavlja predvsem ravno steklo,
ki ga zbirajo v posebnih zabojnikih. V letu 2008 so tako zbrali 12 ton odpadnega stekla. Za
odvoz tega odpadka najamejo podjetje Surovina, ki nato odpadno steklo odpelje v predelavo
(osebni vir 5).

8.1.7. Tiskarna KRO
Glavna dejavnost družbe je tisk in izpis spremenljivih podatkov, sicer pa izvajajo celovito
storitev načrtovanja, oblikovanja, tiskanja, izpisovanja, dodelave in oddaje v raznos. Največji
odstotek proizvodnje sestoji iz transakcijskih dokumentov (s plačilnimi instrumenti, PP02,
BN02, telekomunikacij, mobilne telefonije, javnih podjetij, zavarovalnic,...), marketinških
dokumentov (direktni marketing), dokumentov uradnega značaja (oddaja po Zakonu o
splošnem upravnem postopku). Glavna surovina je papir (vselej v obliki zvitkov), poleg tega
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znotraj Tiskarskega centra uporabljajo še folijo za izdelavo filmov, tiskarske plošče, tiskarske
barve, aditive (lepila na vodni osnovi, lepila na pritisk), v Izpisnem centru pa poleg
predtiskanega papirja še tonerje oz. črnila za izpis, skladno s tehnologijo (osebni vir 6).
Med proizvodnjo nastajajo tri vrste odpadkov odpadni papir, odpadne tiskarske plošče in
odpadni razvijalec (vse ostalo sodi v skupino odpadne embalaže škatle tonerja, barv, ...).
Odpadni razvijalec spada med nevarne odpadke. Vse odpadke zbirajo ločeno, sodelujejo s
podjetji, registriranimi za prevzem, zbiranje, predelavo odpadkov in vodijo evidence o
zbranih odpadkih oziroma količini začasno skladiščenih odpadkov. Letno zberejo okoli 70 ton
papirja, v to skupino spadajo tudi tako imenovane stročnice, to so nosilci zvitka papirja, ki so
iz debelega kartona in precej pripomorejo h končni količini oddanega papirja. Letno se
povprečno nabere tudi približno 1500 litrov odpadnega razvijalca in okoli 80 kg odpadnih
tiskarskih plošč (barvne kovine). Odpadek papirja glede na letno proizvodnjo je med 8 % in
12 % (osebni vir 6).

8.1.8. LESCOM
V podjetju, ki se nahaja v industrijski coni v Preski pri Medvodah, se ukvarjajo s pohištveno
dejavnostjo. Sestavljajo omare, postelje, kredence… Pri tem pa tekom njihovega dela ne
proizvajajo nobenih lesnih odpadkov, saj dobijo ves les že primerno nažagan in oni dejansko
pohištvo samo sestavijo skupaj (osebni vir 7).

8.1.9. Pohištvo ISKRA
Proizvajajo pohištvo za hotele, banke, kazinoje in druge javne ustanove, pisarniško pohištvo
in pohištvo po naročilu. Pri tem kot surovino uporabljajo les. V procesu proizvodnje nastajajo
naslednji odpadki: žagovina, odrezki, odpadni les, delci plošč, furnir, odpadne barve in laki,
papirna in kartonska embalaža, komunalni odpadki, delci železa. Lesene odpadke kurijo v
lastni peči, za kar imajo okoljevarstveno dovoljenje. Ostale odpadke zbirajo ločeno, nato pa
jih pooblaščena podjetja odvažajo. Komunalne odpadke odvaža Snaga d.d., odpadne barve in
lake Kemis d.o.o., delce železa ter odpadno papirno in kartonsko embalažo pa Surovina d.d.,
ki odpeljane odpadke uničijo oziroma predelajo skladno z zakoni in predpisi. Letno kot
ostanek proizvodnje ostane:
- žagovina, odrezki plošč, odpadni les, deli plošč in furnir: približno 80 m3
- odpadne barve in laki: približno 300 kg
- delci železa: približno 500 kg
- mešani komunalni odpadki: približno 3 tone
- papirna in kartonska embalaža: približno 900 kg.
To pomeni, da je 1 – 2 % odpadek glede na proizvodnjo (osebni vir 8).

8.3. ODPADKI IZ KVARTARNEGA SEKTORJA

8.3.1. Osnovne šole
V občini Medvode delujejo 4 osnovne šole (Medvode, Pirniče, Smlednik in Preska) in dve
podružnični osnovni šoli (Topol in Sora), ki spadata pod okrilje Osnovne šole Preska.
Osnovna šola Medvode, ki jo obiskuje nekaj manj kot 400 učencev iz centra Medvod, Svetja,
Zbilj, Žej, Jeprce, Ladje in obeh Senic, vsako leto dvakrat izvede akcijo zbiranja starega
papirja. Ena akcija se izvede spomladi, druga jeseni, v vsaki pa zberejo povprečno od 35 do
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45 ton papirja, kar skupno znese okoli 80 ton. Akcijo izvajajo že nekaj več kot 10 let (osebni
vir 9).
Osnovno šolo Preska skupaj s podružnicama v Sori in na Topolu obiskuje približno 450 otrok.
Otroci prihajajo iz vasi Golo Brdo, Seničica, Žlebe, Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik in iz
drugih manjših zaselkov v Polhograjskem hribovju. Ob začetku šolskega leta 2004/2005 so v
Osnovni šoli Preska začeli s projektom ločenega zbiranja odpadkov. Tako ločeno zbirajo
plastično embalažo, biološke odpadke in star odpadni papir. S tem projektom so želeli vplivati
tako na učence kot na starše (Kovačič P., 2004). Z njim nadaljujejo tudi danes, prav tako ga
izvajajo tudi na obeh podružničnih osnovnih šolah.
Vsako leto imajo akcijo zbiranja papirja, lani so tako v okviru treh akcij skupno zbrali 70 ton
papirja. Akcije izvajajo že 20 let, izvajajo pa jih tudi v Sori in na Topolu, kjer imajo pred šolo
en teden postavljen zabojnik, kamor brez tehtanja odlagajo papir (osebni vir 10).
Otroci iz Verja, Spodnjih in Zgornjih Pirnič, Vikrč in Zavrha obiskujejo Osnovno šolo
Pirniče. V osnovni šoli Pirniče že od šolskega leta 2004 /2005 ločeno zbirajo odpadke, na
podoben način kot v osnovni šoli Preska. Akcije zbiranja starega papirja prirejajo občasno, na
njih pa zberejo okoli 4 tone papirja (osebni vir 11).
Osnovna šola Simona Jenka v Smledniku, ki jo obiskujejo učenci iz Smlednika, Moš,
Dragočajne in Valburge, akcije zbiranja odpadnega papirja izvaja že najmanj 20 let. Vsako
leto izvedejo dve akciji, na vsaki pa zberejo okoli 10 ton odpadnega papirja. V okviru šole
tudi ločeno zbirajo odpadke v zato namenjene zabojnike (osebni vir 12).

8.3.2. Zdravstveni dom
Zdravstveni dom Medvode skrbi za zdravstveno oskrbo občanov iz celotne občine.
Zdravstveni dom, ki ga vodi dr. Rajko Vajd, zaposluje 9 zdravnikov, 3 fizioterapevte, 6
patronažnih sester, 5 zobozdravnikov, 16 medicinskih sester, 2 medicinska tehnika v
laboratoriju in 1 okulista ter nekaj članov ostalega osebja. Skupno torej v zdravstvenem domu
dela okoli 50 uslužbencev.
V letu 2008 so ločeno zbrali naslednje količine odpadkov:
- amalgamski odpadki: od 10 kg do 15 kg. Sem spada predvsem material za zobne
zalivke in umetne zobne proteze.
- odpadne baterije: približno 5 kg
- ostri predmeti: približno 1 tona. Med ostre predmete spadajo predvsem injekcijske igle
ter stekleničke zdravil, vendar je slednjih zelo malo.
- posebni kužni odpadki: približno 9,5 tone. Sem spadajo izpuljeni zobje, vata, preveze,
krvave gaze, tamponi, rokavice,…
- papir: približno 1 tona
- komunalni odpadki: 24,5 ton.
Za te odpadke imajo podpisane pogodbe z odjemalci, zakon pa jim naroča tudi vodenje
evidenc. Evidence vodi višja glavna medicinska sestra (oseba je tudi osebni vir 13).
Ločeno zbirajo tudi:
- električne aparate (monitorji, stara oprema)
- odpadna zdravila, ki so jih do nedavnega lahko vračali v lekarne, sedaj pa jih oddajajo
podjetjem, ki se ukvarjajo z odvozom zdravil
- filme in kartuše.
Za te odpadke ne vodijo evidence, saj se njihova količina časovno spreminja (osebni vir 13).
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8.3.3. Veterinarska ambulanta KUŽMUC
Veterinarska ambulanta v Medvodah deluje kot podružnica podjetja Medicovet iz Kranja. V
ordinaciji opravljajo razne operacije, evtanazije in druge veterinarske usluge (npr. pregledi in
cepljenja). Podatki v nadaljevanju veljajo za celotno podjetje. Na teden zberejo okoli 150 do
200 kg klavničnih odpadkov, to je okoli 4 pse in 5 – 6 mačk. Shranijo jih v zamrzovalni
skrinji. Vsak teden Zavod za zdravstveno varstvo Kranj klavnične odpadke odpelje na sežig.
V letu 2008 je to znašalo približno 8 ton. Prav tako zbirajo tudi ostale kužne odpadke, kot so
igle, vata, sanitetni material in rokavice, ki jih pristojne službe prav tako odpeljejo na
neškodljivo uničenje. Tedensko zberejo okoli 15 kilogramov, kar je v letu 2008 zneslo okoli 1
tono odpadkov (osebni vir 14).
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9. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V MEDVODAH (povzeto po
osebnem viru 16)
V občini Medvode je vzpostavljen sistem javnega zbiranja in odvoza odpadkov. Za to skrbi
podjetje Snaga d. o. o. V organiziran sistem odvoza odpadkov je vključenih 97,46 %
gospodinjstev v občini. Občani zbirajo naslednje vrste odpadkov:
- komunalni odpadki
- ločeno zbrani odpadki: steklo, papir, plastika
- biološko razgradljivi odpadki
- kosovni odpadki
- nevarni odpadki.
Mešani komunalni odpadki se zbirajo v črnih posodah ali velikih kovinskih zabojnikih. Sem
spadajo vsi tisti odpadki, ki jih ni mogoče uvrstiti med druge ločeno zbrane odpadki. Podjetje
snaga jih odvaža redno, dvakrat tedensko na območju mesta Medvode, v ostalih naseljih v
občini pa odpadke odvažajo enkrat tedensko. V letu 2008 so prebivalci občine Medvode
zbrali približno 4.220 ton mešanih komunalnih odpadkov.
Število zabojnikov za komunalne odpadke se je v zadnjih letih povečalo, predvsem na račun
tega, da pri naseljih hiš počasi izginjajo skupni veliki zabojniki, vsaka hiša ima svoj manjši
zabojnik za komunalne odpadke.
Biološki odpadki najdejo svoje mesto v rjavih zabojnikih, ki jih Snaga d. o. o. prazni enkrat
tedensko. Sistem zbiranja bioloških otokov so v občini Medvode vzpostavili leta 2006. V letu
2008 so beležili skupno 102 toni bioloških odpadkov. Število zabojnikov se je od leta 2003
povečalo, saj občani vedno več bioloških odpadkov odlagajo v za to namenjene zabojnike in
ne več med komunalne odpadke.
Grafikon 3: Število zabojnikov za komunalne odpadke 2004-2008.
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Grafikon 4: Število zabojnikov za biološke odpadke 2006-2008.
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Kosovne odpadke zbirajo dvakrat letno. Mednje spadajo kosi pohištva, staro železo, kolesa,
kavči, odsluženi štedilniki in podobno. V letu 2008 jih je pristojna služba z območja občine
Medvode odpeljala 272 ton.
Zabojniki za zbiranje nevarnih odpadkov se v občini Medvode ustavijo dvakrat letno. Občani
lahko na takem zbiralnem mestu oddajo odslužene baterije, zdravila, ki jim je potekel rok
uporabe, razne nevarne kisline, barvne premaze in podobno. Leta 2008 so ob dveh postankih
zabojnika za nevarne odpadke zbrali 3748,5 kg nevarnih snovi. Graf, ki prikazuje količino
nevarnih odpadkov, ki so jih zbrali med leti 2001 in 2008 kaže na to, da količina nevarnih
odpadkov ostaja približno enaka, kljub nekaterim letom, ki izstopajo (2004, 2007).
Grafikon 5: Količina nevarnih odpadkov 2001-2008 v kg.
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9.1. EKOLOŠKI OTOKI V MEDVODAH
Ekološki otok predstavlja skupina zabojnikov, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov.
Večina takih otokov je sestavljena iz zabojnikov za steklo, plastiko in papir.
Oddelek za Gospodarske javne službe občine Medvode zbira pobude za postavitev novih
ekoloških otokov in ureja že obstoječe otoke. Ločeno zbiranje odpadkov poteka od leta 2003
naprej, ko so tudi vzpostavili sistem ekoloških otokov. V Občini Medvode je trenutno
lociranih 43 obstoječih ekoloških otokov, podane so še 4 nove potencialne lokacije.
Od obstoječih jih je 15 v katastrski občini Medvode, ki obsega naselji Medvode in Svetje. 7
lokacij je v Zgornjih in Spodnjih Pirničah, 5 lokacij je v Preski. V Smledniku in Sori so 3
zbirališča, v Rakovniku dve, po eno zbirališče je v naselju Hraše, na Studenčicah in na
Topolu, na Golem Brdu, na Zgornji Senici, v Zbiljah, Vašah, Goričanah, Mošah, Dragočajni
in v Žlebeh (osebni vir 17).
Slika 10: Ekološki otoki v osrednjem delu občine

Merilo: 1: 15000
Avtor: Daniela Jaklič
Legenda:
ekološki otok
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Slika 11: Ekološki otoki v ostalem delu občine

Avtor: Daniela Jaklič
Legenda:
ekološki otok
Število zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov se iz leta v leto povečujejo, kar kaže na to, da
se zavest prebivalstva zvišuje in da vedno več prebivalcev ločeno zbira in oddaja različne
frakcije.
Grafikon 6: Število zabojnikov za ločeno zbiranje 2004-2008.
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V okviru ekoloških otokov so v letu 2008 zbrali skupno 409 ton ločenih frakcij. Podatkov o
posamezni ločeno zbrani frakciji žal ni na voljo. Če pogledamo graf, ki prikazuje količino
ločeno zbranih frakcij od leta 2004 do 2008, vidimo, da se je količina ločeno zbranih frakcij z
izjemo leta 2007 konstantno povečevala. To kaže na dejstvo, da so občani sprejeli sistem
ločevanja odpadkov.
Grafikon 7: Količina ločeno zbranih frakcij 2004-2008.
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Najbolj urejen ekološki otok v občini je zagotovo na Golem Brdu. S tem, ko so okoliški
prebivalci uredili ekološki otok, so pokazali da ga sprejemajo v svojo okolico in da se
zavedajo pomembnosti skrbi za okolje in ločevanje odpadkov. Ekološki otok so zaščitili z
lesenimi deskami, ga pokrili s kritino in ga okrasili z rožami, ki mu v času cvetenja res
polepšajo izgled. Tako naključni obiskovalec, ki od daleč zagleda zbirno mesto, nima
občutka, da gre za ekološki otok.
Slika 12: Ekološki otok na Golem Brdu.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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Z ekološkimi otoki upravlja Javno podjetje Snaga, občina zagotovi le zemljišče oz. pogodbe,
če nima v lasti ustreznega zemljišča za postavitev ekoloških otokov. Na začetku zabojnike za
ločeno zbiranje odpadkov postavijo na zemljo, nato pa, če ni pritožb s strani sosedov, naredijo
še betonski podstavek. Lokacije otokov za ločeno zbiranje odpadkov predlagajo krajevne
skupnosti. V letu 2008 je imelo že 15 lokacij betonske podstavke s kanali, da padavinska voda
lahko odteka. V letu 2009 nameravajo tlakovati in urediti 10 do 12 že obstoječih lokacij.
V okviru ekološkega otoka se ločeno zbirajo: papir, embalaža, steklo.
V zabojnikih za papir se zbira lepenko in kartonsko embalažo, papirnate nakupovalne vrečke
in papirnat ovojni papir, pisarniški papir, časopise, revije, prospekte in kataloge, knjige in
zvezke. Pri tem je potrebno paziti, da se prostornino škatel in podobnih papirnatih izdelkov
kar se da zmanjša. Sem ne spadajo: higienski papir, celofan, plastifirciran in povoščen papir,
tetrapak in tapete (Že ločujete,… 2009).
V zabojnikih za embalažo se poleg embalaže zbira še plastična folija, plastična embalaža CD
in DVD-jev, plastični lončki, embalaže tekočin, plastenke pralnih in pomivalnih sredstev,
plastenke pijač, tetrapaki. Embalažo je potrebno sprazniti, jo stisniti, da zasede čim manj
prostora in ji odstraniti zamašek oziroma pokrovček. Zabojniki niso namenjeni plastični
embalaži nevarnih snovi oziroma njihovih ostankov (Že ločujete, …, 2009).
Zabojniki namenjeni steklu služijo za odlaganje steklenic živil pijač, kozmetike, zdravil in
kozarcev za vlaganje živil ter drugi stekleni embalaži. Sem ne spadajo okensko steklo, pleksi
steklo, ekrani televizorjev, ogledala, kristalno steklo, svetila, karbonsko steklo, avtomobilsko
steklo, ravno steklo, laboratorijsko, porcelan, rudo ognjevarno steklo, keramike, … (Že
ločujete, …, 2009).

9.2 ZBIRNI CENTER ODPADKOV V MEDVODAH
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je predviden v osnutku prostorskega načrta občine
Medvode. Center bo pokrit in ograjen. Prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje
odpadkov bo posebej urejen in opremljen. Predelovalnice odpadov v Medvodah osnutek
prostorskega načrta ne predvideva (Bertoncelj, 2008). Zbirni center bi moral biti urejen že
konec leta 2007 (Hanc, 2008 a), vendar občina Medvode še danes nima zbirnega centra, ker
ustrezna lokacija še ni določena. Med možnimi lokacijami za zbirni center se omenja območje
gramoznice na Jeprci. Ta lokacija je zavrnjena, ker leži na vodovarstvenem območju. Kot
druga in tretja možna lokacija sta bili predlagani območje nekdanje Tekstilne in območje
vrtičkov v Preski (nasproti nekdanje Tekstilne). Tudi ti ideji sta zavrnjeni, saj ležita praktično
v središču Medvod.
Moje mnenje je, da občina glede na število prebivalcev nujno potrebuje zbirni center.
Potrebno je urediti prostor, kjer bodo krajani lahko oddajali različne vrste odpadkov, ki bi jih
sicer odložili kot kosovni material, vendar pa se pojavljajo dileme glede lokacije. Sama
menim, da je zadnja predlagana lokacija na območju nekdanje Tekstilne oziroma vrtičkov v
Preski, v tem trenutku edina primerna zaradi naslednjih dejstev. V Polhograjskem hribovju
zbirnega centra ni možno locirati, saj ni primerno velikega prostora, niti niso Polhograjci
primerni zaradi hudourniških potokov, ki bi lahko ob večjem deževju poplavili zbirni center.
Kranjsko–Sorško polje ni primerna lokacija zaradi podtalnice, ki je vir pitne vode.. Zgradba in
ureditev zbirnega centra onemogočajo prost dostop, hkrati pa praviloma ne prihaja do emisij
škodljivih plinov in smradu v zrak.
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9.3 GRAMOZNICA JEPRCA
Za največje odlagališče odpadkov v občini velja Jeprška jama, v kateri so včasih kopali prod.
Jama ima prostornino približno 500.000 m3 in se nahaja na vodovarstvenem območju.
Najpomembnejša območja z gramoznicami v Sloveniji predstavljajo naslednja polja: Krško,
Brežiško, Ptujsko, Dravsko, Mursko, Prekmursko, Apaško, Bolska dolina, Spodnja Savinjska
dolina; Domžalsko–Mengeško polje, Kranjsko in Sorško polje (Vogrin, 1994). Med
gramoznice na Kranjsko–Sorškem polju spada tudi gramoznica Jeprca, ki je kasneje postala
največje divje odlagališče v občini Medvode.
Preden so začeli z dnevnimi kopi gramoza, so ga pridobivali iz rečne struge. To je
predstavljalo veliko nevarnost, saj so tako modificirali oziroma regulirali strugo reke.
Potrebno se je zavedati vplivov na okolje umetnih kopov. Ti se namreč odražajo na
spremenjenem reliefu, hidrosferi, biosferi, atmosferi, pedosferi, degradaciji pokrajine in
hrupu, ki ga pridobivanje gramoza povzroča (Vogrin, 1994).
Gramoznice so posebej ogrožene, saj v svoji zgornji plasti ne morejo zadržati nobenih
nevarnih spojin. Le-te pronicajo v nižje plasti in posledično v podtalnico. Kljub temu veliko
odpadkov najde svoje mesto na divjih odlagališčih, ki nastanejo v opuščenih gramoznicah.
Vogrin je v začetku 90. let 20. stoletja za najmanj onesnažene gramoznice in območja
podtalnice opredelil Sorško in Ljubljansko polje. Gramoznice različnih tipov so tako postala
pribežališča ptic, plazilcev, nevretenčarjev in v primeru vodnih ali močvirnatih površin tudi
dvoživk in rib (Vogrin, 1994).
Gramoznice torej ne smejo služiti za odlagališče nevarnih odpadkov, kvečjemu bi jih lahko
zasipali z nenevarnim gradbenim materialom, vendar bi to pomenilo uničenje sekundarnih
biotopov, ki so se razvili v gramoznicah. Zato jih je možno zasipati le z inertnim
(netoksičnim) materialom, kot je na primer gradbeni material. Jam se ne sme zasipati z
jalovino in lesom, ki se lahko posipata in usedeta.
Jeprška jama ima več lastnikov: občino Medvode, župnijo Sora in podjetje Spekter iz Kranja.
Delež vsakega lastnika je natančno izmerjen. Občina Medvode denar, ki ga dobi od
zasipavanja svojega dela, nameni za čiščenje drugih divjih odlagališč v občini. Leta 2008 so
ustavili zasipavanje, saj zanj niso imeli dovoljenj. Na ponoven začetek dela računajo v prvi
polovici leta 2009, saj so večino dovoljenj že pridobili. Tako so Medvode ena prvih občin v
Sloveniji z dovoljenji za zasipavanje opuščene gramoznice. Okoljska dovoljenja predvidevajo
pregled tovora z vzorčno analizo, da lahko govorimo o zasipanju po predpisih. Zato
nameravajo na vhod Jeprške jame postaviti zapornico in uvesti nadzor nad odlaganjem. Po
občinskih potrebah se je leta 2008 zasipalo z gradbenim materialom (sem ne spadata jalovina
in les), zasipa od zunaj pa še ni bilo (osebni vir 15).
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10. DIVJA ODLAGALIŠČA V OBČINI MEDVODE
Občinski inšpektor (oseba je tudi osebni vir 15) je od leta 2000 uspešen predvsem na področju
gospodarjenja z zemljinami in divjih odlagališčih. Od leta 2001 je bilo očiščenih 7 večjih
divjih odlagališč. Občinski inšpektor lahko ustavi dela, ki po njegovem preveč posegajo v
naravni habitat (na primer nelegalno odlaganje odpadkov). Nato poskuša ugotoviti
povzročitelja nevarnih posegov v okolje. V primerih, ko to ni mogoče, naloži odstranitev
odpadkov lastniku zemljišča (zasebnik ali občina). Kadar lastnik zasebnega zemljišča kljub
večkratnim opozorilom divjega odlagališča ne sanira, inšpektor odredi sanacijo, stroške pa
poravna lastnik zasebnega zemljišča.
V zadnjem času je opažen množičen raztros odpadnega materiala, predvsem z gradbišč (tako
gradbeni materiali kot zemljina). Na določena območja v občini Medvode so z dovoljenjem
Agencije Republike Slovenije za okolje, a brez dovoljenja občine Medvode, odlagali jalovino
nastalo ob gradnji Šentviškega predora. Izvajalec del (DARS) se je dogovoril z zasebnimi
lastniki zemljišč o odlaganju jalovine, kar jim je predstavljalo tudi sekundarni zaslužek.
Občina je pričakovala, da bodo odvečno jalovino odvažali na deponijo Jeprca, a bi bil pri tem
izvajalec del prisiljen plačati za odlaganje, kar pa bi pomenilo izgubo dela finančnih sredstev
(Hanc, 2007 a).
Divja odlagališča predstavlja tudi gradbeni material, ki ga izvajalci občasno odložijo ob
strugah vodotokov. Takšno spreminjanje vodotoka in reliefa ob njem lahko privede do
poplav, predvsem če upoštevamo, da je večina vodotokov Polhograjskega hribovja
hudournikov.
Na tem mestu so popisana in označena divja odlagališča velikosti najmanj 1,5 m2 v občini
Medvode. Ločena so glede na lego na Kranjsko- Sorškem polju ali v Polhograjskem hribovju.
Sem niso všteta območja v zasipanju, na katerih je šlo le za odlaganje zemljine in gradbenega
materiala. Vzrok temu je, da imajo nekateri izvajalci okoljska dovoljenja za take posege v
naravo. Ker je skoraj nemogoče dobiti podatke o tem, kateri izvajalec ima dovoljenje in kateri
ne, je ta kategorija odpadkov delno izpuščena. Vendar pa so v tem popisu zajeta tista območja
odlaganja gradbenih odpadkov in zemljine, ki so na območjih, ki niso namenjena zasipavanju
oziroma odlaganju tovrstnih odpadkov.
Popis divjih odlagališč je potekal na terenu, ob tem so bila odlagališča tudi fotografirana in
vnesena na karto. Popis obsega zaporedno številko, lokacijo, približno velikost odlagališč in
njihove vplive na različne sfere okolja (prst, vode, zrak in rastje). Popisom so v večini
priložene fotografije.
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Slika 13: Popis divjih odlagališč v občini Medvode.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.1. DIVJA ODLAGALIŠČA NA KRANJSKO-SORŠKEM POLJU

10.1.1. Divje odlagališče št. 1
Lokacija: stari del Medvod, ob strugi reke Save, med skladiščem tovarne Donit in občinsko
stavbo.
Velikost odlagališča: približno 20 m2
Popis odpadkov: deli starega pralnega stroja, plastenke, staro železo, avtomobilski deli, deli
lesenega pohištva, azbestne plošče, deli asfalta, gradbeni material, avtomobilski akumulator –
v strugi reke Save, v reko je napeljana tudi kanalizacija iz bližnjih hiš.
Vplivi na okolje:
- prst: teža odpadkov povzroča, da je prst bolj zbita in stisnjena. Azbestne plošče same po sebi
ne predstavljajo nevarnosti, dokler se ne lomijo in iz njih začnejo razkrajati nevarna azbestna
vlakna. Pri tem je ogrožena prst, zrak in tudi vode.
- vode: gradbeni material ni nevaren za vodo, razen v primeru, če bi s pobočja zdrsel v strugo.
To bi pomenilo, da bi Sava ob večjem vodostaju material odnesla s seboj in ga odložila drugje
ali bi zaradi morebitnega zmanjšanega prostora v strugi višina vodostaja narasla. Večjo
nevarnost je predstavljal akumulator, ki ga je voda že zalila. Pri tem so v reko iztekle kisline.
Reko onesnažuje tudi kanalizacija iz bližjih hiš, ki je brez kakršne koli vmesne čistilne
naprave speljana v reko. Pri tem pa le nekaj metrov od hiš, pravzaprav ob cesti, ki vodi do hiš,
poteka kanalizacijska cev.
Glede na to, da se podtalnica deloma napaja tudi z vodo iz rek, vsa obremenitev Save pomeni
tudi toliko slabšo kakovost podtalnice.
- zrak: nevarnost za zrak predstavljajo azbestna vlakna, ki vstopajo v zrak z lomljenjem
azbestnih plošč. Ta vlakna predstavljajo nevarnost tako za okolje kot zdravje živih bitij.
- rastje: odpadki so bili odloženi na travo, ki jih je do danes že obrasla.
Slika 14: Divje odlagališče ob reki Savi.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.1.2. Divje odlagališče št. 2
Lokacija: pod naseljem Verje, na robu prve terase
Velikost odlagališča: približno 15 m2
Popis odpadkov: polivinil, odpadno železo od kmetijskih strojev, strešniki, stara opeka,
kovinski sodi, salonitni strešniki, plastične vreče, plastični zaboji.
Vplivi na okolje:
- prst: ni vplivov.
- vode: ni vplivov.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: površje je nagnjeno, odpadki onemogočajo, da bi bilo pobočje v celoti poraščeno.
Slika 15: Divje odlagališče pod naseljem Verje

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.3. Divje odlagališče št. 3
Lokacija: poplavna ravnica Save pod Pirničami
Velikost odlagališča: približno 1500 m2
Popis odpadkov: les, beton, zidaki, poliuretanska pena, plastične cevi, kamenje, asfalt,
avtomobilske gume, opeka, polivinil, steklo, železne ograje, blago, avtomobilski deli, deli
gospodinjskih aparatov, drva, plastika, kopalniške ploščice, mavčne plošče. Ponekod so ti
odpadki pomešani z jalovino.
Vplivi na okolje:
- prst: prst je zaradi količine in teže odpadkov poškodovana, zaradi odpadkov, ki so ponekod
pomešani z zemljino, je trajno degradirana
- vode: v primeru da bi imela Sava velik vodostaj in bi deloma poplavljala, bi odpadke
odnesla s seboj. Lastnosti odpadkov vplivajo tudi na kakovost podtalnice.
- zrak: večjih vplivov na zrak ni.
- rastje: zaradi teže odpadkov in površine, ki jo zavzemajo odpadki, je primarno rastje na
večjem delu območja uničeno.
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Slika 16: Divje odlagališče na poplavni ravnici Save pod Pirničami.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.4. Divje odlagališče št. 4
Lokacija: poplavna ravnica Save pod HE. Na manjšem prostoru so nastali trije manjši kupi
odpadkov. Na tem mestu bodo obravnavani kot eno večje divje odlagališče.
Velikost odlagališča: približno 600m2, sem je všteta tudi očitno začasna deponija iz
gradbenega izkopa. Odpadki so raztreseni po več manjših kupih.
Popis odpadkov: asfalt, plastika, poliuretanska pena in njena embalaža, polivinil, plastična
embalaža, veje, oblačila, les, guma, embalaža deodorantov, zemljina pomešana s salonitnimi
ploščami, star železni most, velik lesen kolut polmera 1 m, 2 stara kioska, 2 veliki železni
cisterni.
Vplivi na okolje:
- prst: večjih vplivov na prst ni, saj je začasna deponija nastala neposredno na produ, ki ni bil
poraščen.
- vode: razgradnja in spiranje odpadkov v nižje plasti prodnate podlage pomeni nevarnost za
kakovost vode in nadalje vpliv na podtalnico.
- zrak: ni večjih vplivov.
- rastje: ni večjih vplivov.
Slika 17: Divje odlagališče na poplavni ravnici Save pod HE.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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Slika 18: Divje odlagališče na poplavni ravnici Save pod HE, drugi zorni kot.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.5. Divje odlagališče št. 5
Lokacija: pod nekdanjim gasilskim domom v Medvodah, obala rečne struge.
Velikost odlagališča: približno 1,5 m2
Popis odpadkov: les, salonitni strešniki, steklo, zidaki.
Vplivi na okolje:
- prst: ni vplivov.
- vode: v primeru visokega vodostaja Save, bi odpadke reka odnesla s seboj.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ni vplivov.
Slika 19: Divje odlagališče pod nekdanjim gasilskim domov v Medvodah.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.6. Divje odlagališče št. 6
Lokacija: Verje, nad HE, v gozdu
Velikost odlagališča: približno 25 m2
Popis odpadkov: opeka, zidaki, beton, azbestna kritina.
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Vplivi na okolje:
- prst: ni večjih vplivov.
- vode: ni vplivov.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ni večjih vplivov, saj so odpadki odloženi neposredno ob cesti.
Slika 20: Divje odlagališče v gozdu, Verje nad HE

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.7. Divje odlagališče št. 7
Lokacija: nekdanja gramoznica na Jeprci
Velikost odlagališča: približno 2500 m2
Popis odpadkov: opeka, zidaki, beton, azbestna kritina, deli avtomobilov, deli pohištva in
kuhinjskih aparatov, plastični sodi, kovinski sodi, poliuretanska pena, gradbeni material,
polivinil, veje, …
Vplivi na okolje:
- prst: ni večjih vplivov, saj gre za nekdanjo gramoznico.
- vode: ogromen vpliv na podtalnico, ki je izredno pomemben naravni vir.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ni večjih vplivov.
Slika 21: Divje odlagališče v nekdanji gramoznici na Jeprci.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.1.8. Divje odlagališče št. 8
Lokacija: naselje Senica, ob poljski cesti
Velikost odlagališča: približno 13 m2 ter 9 odpadnih avtomobilov; skupno okoli 103m2 .
Popis odpadkov: opeka, zidaki, beton, azbestna kritina, lesen palete, veje, polivinil.
Vplivi na okolje:
- prst: nevarnost predstavlja predvsem azbestna kritina, tla so degradirana
- vode: nevarnost predstavljajo stari avtomobili, iz katerih odtekajo tekočine, ki lahko
pronicajo vse do podtalnice
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ni večjih vplivov.
Slika 22: Divje odlagališče ob cesti v naselju Senica - del 1.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

Slika 23: Divje odlagališče ob cesti v naselju Senica - del 2.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.9. Divje odlagališče št. 9
Lokacija: gozdiček nad naseljem Svetje.
Velikost odlagališča: približno 2 m2. Odpadki so raztreseni na več koncih.
Popis odpadkov: avtomobilska guma, plastenke, polivinil, strešniki, plastični sodi
Vplivi na okolje:
- prst: ni večjih vplivov, saj gre za manjšo količino odpadkov.
- vode: ni vplivov, saj ni nevarnih snovi za podtalnico.
- zrak: ni vplivov, saj gre za manjšo količino odpadkov.
- rastje: ni večjih vplivov, saj gre za manjšo količino odpadkov.
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Slika 24: Divje odlagališče v gozdu nad naseljem Svetje.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.10. Divje odlagališče št. 10
Lokacija: naselje Svetje
Velikost odlagališča: približno 15 m2.
Popis odpadkov: avtomobilske gume, zemljina, les, veje, papirne plošče, azbestne plošče.
Vplivi na okolje:
- prst: odpadki so odloženi na kmetijsko zemljo, kar pomeni, da je degradirana in je ni možno
uporabljati.
- vode: ni vplivov, saj ni nevarnih snovi za podtalnico.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: travnata podlaga pod odpadki je poškodovana, drugih večjih vplivov na biosfero ni.
Slika 25: Divje odlagališče v naselju Svetje.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.1.11. Divje odlagališče št. 11
Lokacija: center Medvod, nasproti Blagovnega centra Mercator.
Velikost odlagališča: približno 5m2
Popis odpadkov: gradbeni material.
Vplivi na okolje:
- prst: odpadki so odloženi na travo, prst je degradirana in preobremenjena s težo odpadkov.
- vode: ni vplivov, saj ni nevarnih snovi za podtalnico.
- zrak: ni vplivov, saj gre za manjšo količino odpadkov.
- rastje: travnata odeja pod odpadki je poškodovana.
Slika 26: Divje odlagališče v centru Medvod.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.12. Divje odlagališče št. 12
Lokacija: rob naselja Smlednik, rob gozda, nedaleč od ceste.
Velikost odlagališča: približno 20 m2
Popis odpadkov: opeka, salonitne plošče, azbestna kritina, odpadno železo.
Vplivi na okolje:
- prst: zaradi lastnosti nekaterih odpadkov je prst poškodovana oziroma so tla degradirana.
- vode: ni vplivov.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ker gre za rob gozda, so prizadete grmičaste in travnate združbe.
Slika 27: Divje odlagališče ob robu naselja Smlednik.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.1.13. Divje odlagališče št. 13
Lokacija: rob naselja Smlednik, kotanja na polju.
Velikost odlagališča: približno 120 m2
Popis odpadkov: steklo, les, gradbeni material, gume, deli avtomobilov, železna konstrukcija,
polivinil, plastika, plastenke.
Vplivi na okolje:
- prst: zaradi odpadkov je nemogoče uporabiti zemljino v vrtači.
- vode: prisotna je nevarnost onesnaženja podtalnice.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ker gre za vrtačo, je v tem primeru prizadeto grmičevje in travnate združbe.
Slika 28: Divje odlagališče v kotanji na polju ob naselju Smlednik.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.14. Divje odlagališče št. 14
Lokacija: gozd pri naselju Dragočajna.
Velikost odlagališča: približno 2m2, odpadki so raztreseni na več mestih
Popis odpadkov: gradbeni material, steklo, plastične vreče napolnjene s smetmi
Vplivi na okolje:
- prst: ni večjih vplivov.
- vode: ni vplivov.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ovirana rast travnatih in grmiščnih združb.

10.1.15. Divje odlagališče št. 15
Lokacija: Medvode, v bližini bencinske črpalke.
Velikost odlagališča: približno 4 m2
Popis odpadkov: pločevinke, gradbeni material, papir, plastične vrečke.
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Vplivi na okolje:
- prst: ni vpliva, saj gre za območje med makadamsko cesto in železniškimi tiri
- vode: ni vplivov.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: območje je poraščeno le s travo, na katero pa odpadki v tem primeru nimajo velikega
vpliva.
Slika 29: Divje odlagališče v bližini bencinske črpalke v Medvodah.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.1.16. Divje odlagališče št. 16
Lokacija: naselje Medvode, tik ob cesti.
Velikost odlagališča: približno 4 m2
Popis odpadkov: kup azbestne kritine.
Vplivi na okolje:
- prst: ni vplivov, saj gre za peščeno območje tik ob cesti.
- vode: ni vplivov.
- zrak: nevarnost predstavljajo azbestna vlakna, katere nevarnosti so opisane v primeru
odlagališča številka 1.
- rastje: ni vplivov.
Slika 30: Divje odlagališče tik ob cesti v Medvodah.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.2. DIVJA ODLAGALIŠČA V POLHOGRAJSKEM HRIBOVJU

10.2.1. Divje odlagališče št. 17
Lokacija: naselje Tehovec, na pobočju nasproti hiše št. 64, nad robom gozda.
Velikost odlagališča: približno 50 m2
Popis odpadkov: papir, odpadno železo, plastične vreče, plastenke, veje, konjski gnoj,
plastične vrvi, kovinski sodi, vedra, azbestna kritina.
Vplivi na okolje:
- prst: ni večjih negativnih vplivov na prst.
- vode: vsa padavinska voda odteče po grapah v potoke. Vode in kasneje podtalnico ogrožajo
azbestne kritine in vsebine kovinskih sodov.
- zrak: za zrak je nevarna azbestna kritina, katere nevarnosti so opisane v primeru odlagališča
številka 1.
- rastje: ker gre za rob gozda so tu le trava in manjši grmi, ki so pod težo odpadkov mehansko
poškodovani.
Slika 31: Divje odlagališče v naselju Tehovec.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.2.2. Divje odlagališče št. 18
Lokacija: naselje Studenčice, na robu gozda, ob cesti.
Velikost odlagališča: približno 500m2. Območje zasipavajo z gradbenim materialom. Zaradi
pomanjkanja informacij o dovoljenjih za zasipavanje je vpliv na okolje opredeljen le za
nevaren gradbeni.
Popis odpadkov: deli pohištva, stiropor, gradbeni material, strešniki in salonitke, suha
poliuretanska pena (načeloma prijazna okolju, ne gnije, odporna proti kemijskim vplivom) in
njena embalaža, polivinil, plastične vreče, steklena volna.
Vplivi na okolje:
- prst: gre za spremenjene lastnosti prsti, saj je na prst odložen odpadni material, ki pa ni
avtohton.
- vode: ker iz odpadkov na tem divjem odlagališču ob propadanju ne izhajajo nevarne snovi,
ki bi onesnažile vodo, večjih negativnih vplivov na hidrosfero ni.
- zrak: ni večjih vplivov na zrak.
- rastje: vegetacija je popolnoma uničena, saj je območje zasuto z gradbenim materialom.

52

Slika 32: Divje odlagališče v naselju Studenčice.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.2.3. Divje odlagališče št. 19
Lokacija: Žlebe, v gozdu. Odpadki so raztreseni na več mestih.
Velikost odlagališča: približno 10 m2
Popis odpadkov: star štedilnik, plastična embalaža, pločevinke, steklo, poliuretanska pena,
cementna embalaža, papir, polivinil, gradbeni material.
Vplivi na okolje:
- prst: nevarnost za prst predstavljajo morebitni ostanki cementa v embalaži.
- vode: nevarnost predstavljajo ostanki cementa v embalaži in poliuretanska pena, ki lahko
onesnažijo vodo.
- zrak: ni večjih vplivov na zrak.
- rastje: ker gre za gozdnate površine, je prizadeta podrast.
Slika 33: Prvo divje odlagališče v gozdu, Žlebe.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.2.7. Divje odlagališče št. 20
Lokacija: Žlebe, gozd
Velikost odlagališča: azbestne plošče, s katerimi so pokrita drva.
Popis odpadkov: 6 plošč velikost 1,5 x 1,5 metra, kar znese približno 6m2
Vplivi na okolje:
- prst: ni večjih vplivov na zrak.
- vode: nevarnost predstavljajo azbestna vlakna, ki bi v okolje prešla ob poškodbah plošč.
- zrak: nevarnost predstavljajo azbestna vlakna.
- rastje: ni večjih vplivov na zrak.
Slika 34: Drugo divje odlagališče v gozdu, Žlebe.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.2.5. Divje odlagališče št. 21
Lokacija: Pod naseljem Golo Brdo, ob kupu peska, tik ob cesti.
Velikost odlagališča: približno 12 m2
Popis odpadkov: traktorske in avtomobilske pnevmatike.
Vplivi na okolje:
- prst: ni večjih vplivov.
- vode: ni večjih vplivov.
- zrak: ni večjih vplivov.
- rastje: ni večjih vplivov.
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Slika 35: Divje odlagališče pod naseljem Golo Brdo.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.2.6. Divje odlagališče št. 22
Lokacija: nad Čerenom, gozd, tik ob gozdni cesti.
Velikost odlagališča: približno 3 m2
Popis odpadkov: vzmetnica.
Vplivi na okolje:
- prst: ni vplivov.
- vode: ni vplivov.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: ni vplivov.
Slika 36: Divje odlagališče ob gozdni cesti nad Čerenom.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009
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10.2.7. Divje odlagališče št. 23
Lokacija: pod naseljem Studenčice, rob gozda, nedaleč od ceste.
Velikost odlagališča: približno 20 m2
Popis odpadkov: azbestne plošče, star cement, gradbeni material, plastika, deli pohištva,
kovina, zgoščenke z embalažo.
Vplivi na okolje:
- prst: gre za mokrotno območje, ki je občutljivo na nekatere nevarne odpadke (cement,
azbest).
- vode: ker je v bližini potok in je območje dokaj mokrotno obstaja nevarnost, da bi nevarne
snovi (azbestni prah in cement) zašle v vodo in jo s tem onesnažile.
- zrak: ni vplivov.
- rastje: prizadete so travnate in grmovne združbe.
Slika 37: Divje odlagališče ob robu gozda pod naseljem Studenčice.

Avtor: Daniela Jaklič, marec 2009

10.2.8. Divje odlagališče št. 24
Lokacija: med naseljem Studenčice in Preska, tik ob cesti in potoku.
Velikost odlagališča: približno 20 m2
Popis odpadkov: 6 starih odpadnih avtomobilov.
Vplivi na okolje:
- prst: ni vplivov.
- vode: ker je v bližini potok obstaja resna grožnja onesnaženja tekočinami (olje, bencin), ki
lahko iztečejo iz avtomobilov.
- zrak: v primeru uhajanja bencina ali olja iz avtomobilov je lahko zaradi različnih lastnosti
spojin delno onesnažena tudi zrak.
- rastje: ni vplivov.
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11. ANALIZA DIVJIH ODLAGALIŠČ
Analiza divjih odlagališč je narejena glede na njihovo velikost, lego, sestavo odpadnega
materiala in glede na stopnjo vplivov na okolje.

11.1. VELIKOST DIVJIH ODLAGALIŠČ
Skupna velikost vseh divjih odlagališč v občini Medvode znaša 5557,5 m2 (0,005 km2), torej
zavzemajo 0,006 % površine občine. Povprečno se na kvadratnem kilometru površine
nahajajo 0,3 odlagališča.
Povprečna velikost divjih odlagališč je 231,5 m2, od tega jih je 12,5 % (3 odlagališča) večjih
od povprečne velikosti in 87,5% (21 odlagališč) manjših od tega povprečja.
Največje divje odlagališče je odlagališče številka 7 na Jeprci, ki je veliko približno 2500 m2.
Najmanjše je odlagališče številka 5 pod nekdanjim gasilskim domom v Medvodah, veliko je
1,5m2. Obe navedeni odlagališči se nahajata na Kranjsko-Sorškem polju. V Polhograjskem
hribovju pa je najmanjše odlagališče številka 22 nad Čerenom, veliko 3 m2, največje pa je
odlagališče številka 18 pod naseljem Studenčice, ki obsega 500 m2.
Grafikon 8: Velikost divjih odlagališč
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Avtor: Daniela Jaklič, 2009
Večina od 24 divjih odlagališč je manjša od 150 m2, to je 20 divjih odlagališč. Izstopajo 4
izjemno velika, ki merijo 500 m2, 600 m2, 1500m2 in 2500 m2. Primerjava med KranjskoSorškim poljem in Polhograjskim hribovjem kaže, da je divjih odlagališč v velikosti do 10m2
na Kranjsko-Sorškem polju več kar za 350 %.
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11.2. LEGA DIVJIH ODLAGALIŠČ
Od skupaj 24 divjih odlagališč jih 10 leži v gozdu ali na njegovem robu, 6 na travniku, 5 ob
reki in 3 znotraj naselij. Hkrati vseh 16 divjih odlagališč Kranjsko-Sorškega polja leži na
območju podtalnice. Na travnikih Kranjsko-Sorškega polja je za 500% več divjih odlagališč,
kot na travnikih Polhograjskega hribovja. Tudi ob rekah na Kranjsko-Sorškem polju je za
400% več divjih odlagališč kot ob rekah Polhograjskega hribovja.
Grafikon 9: Lega divjih odlagališč.
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11.3. SESTAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ
Popisana divja odlagališča so v večini primerov vsebovala heterogene odpadke, v nekaj
primerih je šlo tudi za homogena odlagališča. Na odlagališčih najdemo naslednje vrste
odpadkov: gradbeni material (zidaki, strešniki, siporeks, purpenska pena, ..), azbestni odpadki
(strešniki in azbestne plošče), avtomobilski deli (deli avtomobilskih karoserij, rezervni deli),
plastika (plastenke, vreče, vrvi, cevi), les (pohištvo in veje), železo (deli strojev, cevi,
kuhinjski aparati), papir, steklo (steklenice, okna) in ostalo (blago, vzmetnica).
Na večini divjih odlagališč so odvrženi gradbeni odpadki in plastika, nato les, železo, azbestni
odpadki in avtomobilski deli. Na manjšem številu divjih odlagališč ležijo steklo, papir in
ostali odpadki.
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Spodnji grafikon kaže na podobno sestavo odloženih odpadkov na divjih odlagališčih v obeh
naravnogeografskih enotah. Prav tako je iz grafikona razvidno, da je na Kranjsko-Sorškem
polju občutno večje število divjih odlagališč, ki vsebujejo gradbeni material, plastiko, les,
železo, azbestne odpadke in stekla kot v Polhograjskem hribovju. Število divjih odlagališč z
papirjem in ostalimi odpadki je na obeh naravnogeografskih enotah isto.
Grafikon 10: Vrste odpadkov na divjih odlagališčih
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11.4. VPLIV DIVJIH ODLAGALIŠČ NA OKOLJE
Naslednja matrika povzema nevarnosti za okolje po posameznih divjih odlagališčih v občini
Medvode. V njej so s številko označeni vplivi na okolje po moji presoji.
Legenda za stopnjo vpliva:
1 – zanemarljiv vpliv oziroma ni vpliva
2 – srednji vpliv
3 – velik vpliv
Legenda za stopnjo skupnega vpliva:
1- stopnja vpliva na vse elemente okolja je zanemarljiva
2- na večini elementov okolja se pojavi srednji ali velik vpliv
3- na večini elementov okolja je vpliv velik
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Tabela 1: Vpliv divjih odlagališč na elemente okolja

Številka
odlagališča

Vpliv na
prst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
2
2
3
1
1
1

17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
2
1
1
1
2
1

Vpliv na
Vpliv na
Vpliv na
vode
zrak
rastje
Kranjsko-Sorško polje
2
2-3
1
1
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
Polhograjsko hribovje
2
2
2
1
1
3
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
3
2
1

Vpliv na vse
elemente okolja
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1-2
1-2
2-3
1
1
1
2
2
1-2
2
1
1
2
2

Največji vpliv na prst je na divjih odlagališčih Kranjsko-Sorškega polja št. 10 in 13, kjer je
prst že močno degradirana. Vode so najbolj ogrožene na sedmih odlagališčih, od tega štiri na
Kranjsko-Sorškem polju (št. 3, 4, 7, 13) in tri v Polhograjskem hribovju (št. 20, 23, 24). Zrak
in rastje sta najmanj ogrožena. Zrak je ogrožen na dveh divjih odlagališčih, po eno na vsaki
naravnogeografski enoti (št. 1 in 20). Rastje je ogroženo le na enem divjem odlagališču v
Polhograjskem hribovju (št. 18).
Na polovici divjih odlagališč je vpliv odpadkov na elemente okolja zanemarljiv ali srednji. Na
skupno štirih divjih odlagališčih je vpliv zanemarljiv do srednji ali srednji do močan. Skupen
seštevek stopnje vplivov na elemente okolja na nobenem divjem odlagališču ni močan.
Na divjih odlagališčih Kranjsko-Sorškega polja je za 400 % več divjih odlagališč z
zanemarljivim vplivom kot na divjih odlagališčih v Polhograjskem hribovju. Prav tako je več
divjih odlagališč z zanemarljivim do srednjim vplivom in srednjim do močnim vplivom na
Kranjsko-Sorškem polju kot divjih odlagališč v Polhograjskem hribovju. Le divjih odlagališč
s srednjim vplivom na okolje je v Polhograjskem hribovju več.
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Grafikon 11: Stopnje vpliva na okolje.
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12. ZAKLJUČEK
Prva hipoteza, da je na območju Polhograjskega hribovja več divjih odlagališč kot na
Kranjsko-Sorškem polju, je ovržena. To je pokazala analiza lege divjih odlagališč, saj se v
Polhograjskem hribovju nahaja 8 divjih odlagališč (33%), na Kranjsko-Sorškem polju pa 16
(67%).
Druga hipoteza, da je na večini divjih odlagališč odložen azbestni material je ovržena. Analiza
podatkov o sestavi odloženega materiala na divjih odlagališčih pove, da je azbestni material
prisoten na 10 od 24 odlagališč (41,6 %). To pomeni, da se omenjeni material ne odlaga niti
na polovici odlagališč.
Tretja hipoteza, da imajo divja odlagališča na Kranjsko-Sorškem polju več škodljivih vplivov
na okolje kot divja odlagališča v Polhograjskem hribovju je delno potrjena. Ob upoštevanju
skupnih vplivov divjih odlagališč na okolje je hipoteza potrjena. Pri upoštevanju vplivov na
posamezne elemente okolja je hipoteza ovržena. Porazdelitev skupnih in posameznih vplivov
je razvidna v matriki.
Četrta hipoteza, da bodo divja odlagališča po večini manjše velikosti do 50 m2 je potrjena. Od
skupaj popisanih 24 odlagališč jih je 17 manjših (70,8 %) in 8 večjih (29,2%) od 50 m2.
Gospodarjenje z odpadki v podjetjih in organizirano zbiranje komunalnih odpadkov v občini
in ločene frakcije v okviru ekoloških otokov je zadovoljivo. Analiza ravnanja z odpadki v
različnih dejavnostih potrjuje, da podjetja dosledno upoštevajo zakonska določila. K temu
pripomorejo tudi visoke zagrožene kazni v primeru kršitev.
Pomemben korak v skrbi za okolje je bil narejen v osnovnih šolah, ki so vse vključene v
projekt ločevanja odpadkov in že dolgo izvajajo akcije zbiranja starega papirja. Na tak način
se učenci izobražujejo o smotrnem in pravilnem ravnanju z odpadki.
Mreža ekoloških otokov, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov, je v občini Medvode
relativno dobro razporejena. Število ekoloških otokov v Polhograjskem hribovju je
prilagojeno razpršeni poselitvi. Lokacija ekološkega otoka je določena tako, da je približno
enako oddaljena od večine prebivalcev. Na tem območju je zato številčno manj ekoloških
otokov kot na Kranjsko-Sorškem polju, kjer je poselitev po večini gručasta in ponekod tudi
razložena. Ekoloških otokov je zato več in so manj oddaljeni od naselij. Krajevne skupnosti s
svojimi predlogi sistem ekoloških otokov stalno dopolnjujejo. V prihodnje bi morali lokacije
ekoloških otokov prilagodili starostni strukturi prebivalstva Starejši občani težje ločujejo
odpadke, če so ekološki otoki preveč oddaljeni. Kljub zadovoljivem stanju ekoloških otokov
bo v prihodnje potrebno mrežo dopolniti in vložiti še veliko sredstev in truda v izobraževanje.
Poudarek drugega dela diplomskega dela je na prostorskem prikazu divjih odlagališč v občini
in oceni njihovih vplivov na okolje.
Večina divjih odlagališč je manjša od 50 m2. Izstopajo 4 izjemno velika divja odlagališča, na
katera predvidoma dovažajo odpadke prebivalci cele občine. Večina odlagališč se nahaja v
ali na robu gozda, kjer gre pogosto za zasipavanje strmih pobočij. Nekaj divjih odlagališč je
na travnikih in ob rekah, kjer je možno odpadke odvreči neopazno. Kljub temu so 3 (od 24)
odlagališča na vidnih mestih v strnjenem naselju.
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Največkrat nelegalno odlagališče sestavljajo gradbeni material, plastika, les ali železo.
Gradbenega materiala ni mogoče odlagati med kosovne odpadke. S pridobitvijo dovoljenj za
obratovanje Jeprške jame, bo možno gradbene odpadke ob plačilu dajatev oziroma taks
odlagati v nekdanji gramoznici. Nenevarne gradbene odpadke je dovoljeno odlagati z
okoljevarstvenimi dovoljenji tudi v naravo v primeru zasipanja ali nasipanja določenih
območij. Ista določila veljajo tudi za odlaganje večje količine odvečne jalovine, npr. pri
gradnji cest.
Pri odstranjevanju azbestne kritine je potrebno upoštevati navodila o zaščiti. Ko je kritina
odložena, jo je potrebno ustrezno prekriti in zaščititi okolico. Tako odstranjene kritine ni
dovoljeno odlagati v okolje, ampak jo je potrebno odpeljati na ustrezna odlagališča. V letu
2008 so v bližino vrtičkov v Preski postavili začasen zabojnik za azbestno kritino, saj je
večina vrtnih lop prekrita s to kritino. To je bil prvi tovrsten zabojnik v občini, zato so
nevarne azbestne odpadke v ta zabojnik prinašali tudi od drugod. Določenim službam se je
zdel strošek odstranjevanja prevelik in zabojnik je bil odstranjen po slabem mesecu delovanja.
Pri tem iz Jeprške jame redno odstranjujejo nelegalno odložen azbest in ga odvažajo na
občinske stroške. Morda bi bilo smiselno izpeljati projekt stalnega zabojnika za azbestne
odpadke, ki bi bil namenjen celi občini, saj je v njej še veliko objektov prekritih z azbestno
kritino.
Vsa divja odlagališča imajo vpliv na prst, vode, zrak in rastje v obeh pokrajinskih enotah.
Vpliv je različen glede na lastnosti posamezne pokrajinske enote.
Vpliv vseh divjih odlagališč na prst je večinoma zanemarljiv (14 od 24). Na 2 divjih
odlagališčih na Kranjsko-Sorškem polju (od 16) je vpliv na prst velik. Prst je zbita ali
pomešana z odpadki in je poškodovana do te mere, da jo je nemogoče uporabiti v kmetijske
namene. V Polhograjskem hribovju je vpliv na prst manjši, saj je pokrajina hribovita,
neobdelana, poselitev je razpršena, zato ni večjih sklenjenih kmetijskih polj.
Vpliv na podtalnico je problematičen na Kranjsko-Sorškem polju. Podlaga je propustna,
nevarne snovi pronicajo do podtalnice, ki je vir pitne vode. Površinske vode so bolj ogrožene
v Polhograjskem hribovju. Tu so tla nepropustna in deževnica nevarne snovi spere v
površinske vode.
Skupni vpliv vseh divjih odlagališč na zrak je zanemarljiv. Polhograjsko hribovje je zaradi
reliefa bolj prevetreno kot Kranjsko-Sorško polje, ki leži v kotlini. Načeloma vetrovnost
dobro vpliva na čistost zraka. Vendar je v primeru azbestnih odpadkov ravno obratno. Ob
lomljenju azbestnih plošč se v okolje sproščajo azbestna vlakna, ki jih veter lahko raznaša
daleč naokoli.
Na Kranjsko-Sorškem polju so večinoma travniki in polja, v Polhograjskem hribovju pa
prevladujejo gozdne površine. Vpliv na rastje je v obeh pokrajinskih enotah podoben.
Vsa divja odlagališča v občini Medvode bi bilo potrebno v najkrajšem možnem času sanirati,
da ne bodo povzročala še nadaljnje škode. Občinski inšpektor bi pri svojem delu lahko
uporabil ugotovitve tega diplomskega dela. Na podlagi podatkov o divjih odlagališčih bi
lahko naredil načrt sanacije in hitreje pridobil podatke o lastnikih ogroženih zemljišč.
V izogib novim divjim odlagališčem je potrebno čim prej zgraditi zbirni center za odpadke.
Gradnja le-tega je odvisna od odločitev v Občinskem svetu.

63

13. SUMMARY
Waste management of commercial enterprises, organized collection of municipal solid waste
and separated fractions of waste in so called eco-islands are satisfying. Analysis of waste
management in various economic activities confirms that enterprises exercise legal acts
consistently, also because of high penal sanctions.
Important progress has been done in the primary schools. Students take part in the separate
collection of waste projects and also collect old paper packaging.
Eco-island network for separate collection of waste in the Medvode Commune is allocated
very well. The number of eco islands in the Polhograjsko hribovje is adjusted to dispersed
settlement. Location of eco island is defined with the equal accessibility. For instance, there
are less eco-islands in the Polhov Gradec highlands, compered to the Kranjsko Sorško polje,
because of cloddy settlement, but on the other hand there are more eco-islands in the field
Sorško polje in the Upper Carniola and they are less remote. Local communities upgrade the
system of eco islands, but it should be adjusted to the age structure of the population. Old
people, for example, have many difficulties with separate collection of waste, if the eco
islands are far distant. Despite of satisfying conditions of eco island network, the integrated
system of waste management should be upgraded in the near future.
The second section of diploma assignment is dedicated to geospatial display of illegal waste
dumps and environmental impact assessment in the Medvode Commune. The average
expanse of the illegal waste dumps is less than 50 m2, only four illegal dumps are very huge.
They are mostly located in or near forests, meadows, near the river beds, however, three
illegal dumps were found in the open, visible place, in the agglomeration.
Illegal waste dumps are usually composed of the following materials: building material,
plastic, wood or metal (iron). Building material can not be disposed among the bulky waste,
but it will be (upon appropriate payment of fees), when the permit for operation of the
Jeprška jama waste dump is authorized. Nevertheless, non-hazardous building material can
be disposed in the nature, but it must be filled in and the enviromnetal permit must be
authorized. The same legal acts are also valid for disposal of tailing from road construction.
If asbestos roofing is removed, the instructions for environmental protection must be taken
into the consideration. For instance, asbestos waste bin was emplaced in the Preska village in
2008, but because of high technical maintaince costs the bin was been removed, after onemonth operation. On the other hand, the Jeprška jama waste dump is still full of illegal
disposed asbestos waste. It would be appropriate to realize the project of permanent asbestos
waste bin for entire commune.
Illegal waste dumps have environmental impacts on soil, water, atmosphere and vegetation in
both landscape units. The impact on soil is more or less negligible (14 among 24), but there
are two illegal dumps in the field Sorško polje in the Upper Carniola, where impacts are huge.
The soil is degraded, mixed up with waste and thus inappropriate to agricultural use. For
example, impacts on soil are minimal in the Polhov Gradec highlands, because of hilly,
uncultivated landscape, dispersed settlement and absence of continuous agricultural lands.
Impact on groundwater is delicate on the field Sorško polje in the Upper Carniola.
Petrographic groundwork is porous, permeable to atmospheric water and dangerous
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substances can percolate into groundwater. However, surface water is mostly endangered in
the Polhov Gradec highlands because of impermeable petrografic groundwork.
Overall impact of illegal waste dumps on atmosphere is negligible. Because of the relief, the
Polhograjsko hribovje is more aired than the field Sorško polje in the Upper Carniola, which
is situated in the basin. In general, the effect of windiness on air quality is satisfying, but
there are still many concerns about asbestos waste - in the form of small fibers, absorbed in
the atmosphere. They cause degradation of woodlands in the Polhov Gradec highlands and
meadows and agricultural land, characteristic features of the Kranjsko Sorško polje.
According to the principal findings of diploma assignment, illegal waste dumps must be
rehabilitated immediately and new collection point for municipal waste in the Medvode
Commune must be set up as soon as possible.
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14. PRILOGE

Slika 38: Geološka karta

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, L 33-65 Kranj, 1974
Legenda:
Zgornja in Spodnja Kreda; ploščasti apnenec, laporni in glinasti skrilavec, apnenčeva breča
(pri Smledniku), debelina plasti: do 200 m
Srednji oligocen; peščena in laporna glina, lapor, peščenjak, številna mikrofavna, debelina
plasti: 500 – 1000m
Permokarbon; temnosiv glinasti skrilavec, sljudnati peščenjak, kremenov konglomerat,
debelina plasti do 1000 m
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Srednji perm; prevladuje rdečkast peščenjak s prehodi v alevrolit in konglomerat,
Grödenski skladi, debelina plasti do 600m
Spodnja triada; lapornat apnenec z natirijami, aminiti, forameniferami in kondonti, siv
plastovit dolomit, sljudnat peščen skrilavec z vložki oolitnega apnenca, debelina plasti do
600m
Srednja triada; svetlosiv neplastovit kristalast dolomit in apnenec, debelina plasti 150 –
350m
Zgornja triada; pasovit in plastovit dolomit, v zgornjem delu plasti apnenca in breče,
debelina plasti 450 – 600m
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