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REGIONALNA ZASNOVA RAVNANJA Z ODPADKI NA GORENJSKEM
Izvleček:
Komunalni odpadki se leta 2008 na Gorenjskem odlagajo še na 4 urejenih komunalnih
odlagališčih, in sicer so to Tenetiše, Mala Mežakla, Kovor in Draga. Po letu 2009
bodo odlagališča zaprli, razen Kovor in Malo Mežaklo, kjer naj bi bilo regijsko
odlagališče. Tako je odločilo Ministrstvo za okolje in prostor.
V diplomski nalogi sem hotela ugotoviti, katero od že obstoječih odlagališč bi bilo
primerno za regijski center ravnanja z odpadki. Lokacijo sem najprej iskala na že
obstoječih odlagališčih, saj bi bila ta rešitev najboljša, ker je tu rana v okolju že
odprta in bi bilo tako prihranjenih kar nekaj posegov in negativnih vplivov na okolje.
Za ugotovitev najprimernejše lokacije za postavitev regijskega centra sem izbrala
večkriterijsko analizo, ki sem jo dopolnila z regionalnogeografskim pristopom.
Izvedla sem najprej 1. fazo, po kateri sem izločila 2 odlagališči, v 2. fazi pa sem bolj
podrobno vrednotila še drugi preostali lokaciji. Na koncu sem prišla do najboljše
lokacije, ki sem jo podkrepila z argumenti oz. dejstvi, ki govorijo v prid odlagališču
Kovor.
Ključne besede: varstvo okolja, odlagališča odpadkov, odpadki, Gorenjska
Abstract:
The main purpose of this thesis is to present waste management in Slovenia with
emphasis on dumping grounds in a Gorenjska region. Most of Slovenian regions have
already successfully addressed the issue of waste management since 2008, however in
the Gorenjska region this is not the case as numerous problems persist. At the
Ministry of the Environment and spatial planning it has been decided that there will
be two regional dumping grounds in this region Kovor and Mala Mežakla; and one
waste treatment plant in Polica.
Second part of this thesis is in greater detail focused on defining the most suitable
location for construction of a regional dumping ground. Multicriteria space analysis
combined with regional geographic approach has been used to establish which of the
dumping grounds could be the most suitable for regional dumping ground.
Key words: environment protection, dumping ground, waste management, Gorenjska
region,
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UVOD
Odpadki so eno najslabše urejenih področij varovanja okolja v Sloveniji in hkrati zelo
aktualna tema na Gorenjskem, zato sem se v diplomski nalogi odločila na kratko
predstaviti ravnanje z odpadki v Sloveniji, poudarek pa dati ravnanju z odpadki na
gorenjskih odlagališčih. Dosedanja odlagališča odpadkov bom vrednotila in ugotovila,
katero odlagališče bi bilo po mojem mnenju najbolj primerno za regijski center pri
ravnanju z odpadki na Gorenjskem.
V Sloveniji pri ravnanju s komunalnimi odpadki še vedno prevladuje klasično
odlaganje, kar pomeni, da je večina vrednosti komunalnih odpadkov (tako snovne kot
tudi energetske vrednosti) izgubljena. Ob takšnem načinu odlaganja komunalnih
odpadkov se obstoječa odlagališča hitro zapolnjujejo, kar še zaostruje problematiko
ravnanja s komunalnimi odpadki v slovenskem prostoru. Eden od pomembnih ciljev
Nacionalnega programa varstva okolja (1999), ki je pripravljen na podlagi Zakona o
varstvu okolja iz leta 1993, je zato zmanjšanje in ločevanje odpadkov na izvoru,
povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov in predvsem zmanjšanje količine
odloženih odpadkov na odlagališčih (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
2008).
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NAMEN IN CILJI
Glavni namen je preučitev ravnanja z odpadki na območju Gorenjske z vidika fizičnih
in družbenogeografskih sestavin okolja. Dosedanja odlagališča odpadkov bom
vrednotila in prišla do zaključka, katero odlagališče bi bilo po mojem mnenju najbolj
primerno kot regijski center za ravnanje z odpadki na Gorenjskem.
CILJI:
• ugotoviti sedanje stanje na področju ravnanja za odpadki v Sloveniji in na
območju Gorenjske,
• ugotoviti količino in sestavo odpadkov,
• ugotoviti, na katerih območjih Gorenjske bi regijsko odlagališče komunalnih
odpadkov povzročalo najmanj negativnih vplivov,
• poiskati geografsko najprimernejšo lokacijo za regionalno odlagališče
odpadkov.

HIPOTEZE
H1: Gorenjske občine trenutno ne ravnajo z odpadki sonaravno.
H2: Od vseh že obstoječih komunalnih odlagališč na Gorenjskem bi bilo odlagališče
Kovor najbolj primerno za ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki.
H3: Predlagana lokacija Eksoterma, kjer naj bi bila predelovalnica odpadkov, ni glede
na izbrane kriterije najbolj racionalna rešitev.

METODOLOGIJA
Pri pisanju diplomskega dela sem si v začetnem delu, ki je bolj teoretično usmerjen,
pomagala predvsem z različno literaturo. Pravne temelje sem povzela po posameznih
pravilnikih s področja ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji in drugih zakonskih
določilih s področja ravnanja z odpadki v Sloveniji. Podatke o količinah odpadkov
sem pridobila na Statističnem uradu Republike Slovenije in od gorenjskih občin ter
komunalnih podjetij, ki urejajo izbrana odlagališča. S pomočjo naštetih virov sem
opisala trenutno stanje količin odpadkov in ravnanja z njimi na odlagališčih na
Gorenjskem. Določene informacije o primernosti lokacij za vzpostavitev regijskega
centra sem pridobila s terenskim delom, z internetnimi viri in iz različne literature.
Kartografsko gradivo sem obdelala ter analizo opravila v programu Arcmap, medtem
ko sem različne karte izdelovala s programskima paketoma Corel Draw in Autocad.
Kartografske podlage (format shp) sem pridobila na Agenciji za okolje in prostor, na
Geodetski upravi Republike Slovenije, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Poleg povzemanja literature, lokalnih časopisov in internetnih virov sem si
kot raziskovalno metodo izbrala terensko delo, ki sem ga dopolnila z različnimi
pogovori z lokalnim prebivalstvom. Podatke o sonaravnem ravnanju z odpadki sem
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dobila po posameznih komunalnih podjetjih, in sicer sem jim poslala vprašalnike, ki
so jih dopolnili z različnimi podatki in informacijami. Ti so mi prišli še kako prav. Z
nekaterimi, ki so bili pripravljeni na sodelovanje, sem se srečala tudi osebno in smo se
o tej problematiki še bolj temeljito pogovorili.
Določitev lokacije za regionalno odlagališče komunalnih odpadkov je zelo zahtevno
in občutljivo opravilo. Še posebej je zahtevno to določiti na Gorenjskem, saj se ne da
priti do rešitve, ki bi bila sprejemljiva prav za vse. Tu je potrebno upoštevati tako
številne strokovne argumente kakor tudi želje in interese lokalnega prebivalstva. Pri
iskanju in zbiranju gradiva za svojo diplomsko nalogo sem prebirala geografske vire
in literaturo ter razne članke iz časopisov. Pri slednjih sem še najbolj spoznala, kako
na vso to problematiko gleda lokalno prebivalstvo. Metodologijo za izdelavo svoje
diplomske naloge sem povzela iz Zelene knjige Maribor, Kako z odpadki v Mariboru,
1991. Dopolnila sem jo z regionalnogeografskim pristopom (Plut, 2004). Hkrati sem
upoštevala še predpise in zakone, na katere je treba paziti, ko se postavlja odlagališče
odpadkov v prostor. Naslonila sem se na Uredbo o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (Uradni list RS, 32/2006) in na knjigo Andreja Pogačnika– Urbanistično
planiranje, 1999.
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Regionalnogeografski pristop
Geografsko okolje se torej obravnava kot povezan prostorski sistem, sestavljen iz
naravnega (relief, prst, voda, ozračje, vegetacija) in socio-ekonomskega (prebivalstvo,
naselja, kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, industrija, promet, rekreacija)
subsistema. Metodologija celovitejše ocene negativnega vpliva posameznega
aktivnega elementa socio-ekonomskega subsistema (npr. industrije, prometa itd.) na
ostale sestavine okolja je z matrično analizo zajela bolj ali manj kvantificirano oceno
naslednjih kazalcev (Buček-Mikulik, 1977; v Plut, 2004).
Preglednica 1: Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva dejavnosti na okolje
vzorčne regije
POLJE
VREDNOTENJE RAZREDI
ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVENGA VPLIVA
NEGATIVENGA VPLIVA
A) Stopnja poznavanja, raziskanosti 1. ni raziskan
negativnega vpliva
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
B) Prostorska razširjenost posledic 1. majhna
negativnega vpliva
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
C) Intenzivnost posledic negativnega 1. zelo nizka
vpliva
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
D) Regionalni pomen negativnega vpliva 1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik
Vir: Buček-Mikulik, 1977 v Plut (2004)

Večkriterijska analiza prostora
Urejena odlagališča odpadkov je najboljše postaviti v prostor, kjer bo vpliv negativnih
dejavnikov najmanjši. Hkrati je potrebno paziti, da je zunaj že zavarovanega območja,
saj je potrebno naravne vrednote, ki jih imamo, čim bolj varovati in ohranjati. Zato je
potrebna celovita prostorska presoja, kjer uporabljamo metodologijo t. i.
večkriterijske analize prostora (Knez, 1991).
Večkriterijska analiza prostora poteka v dveh fazah. Najprej se izpelje prostorska
ocena na podlagi izločilnih kriterijev, pri 2. fazi pa gre za prostorsko oceno na podlagi
-9-
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izbranih kriterijev z medsebojno primerjavo prostorskih značilnosti in razmer (Knez,
1991).
1. faza
Na prvi stopnji iščemo primeren prostor za postavitev deponije odpadkov. Ob tem
smiselno izločimo naslednja območja:
• ureditvena območja naselij in z njihovo predvideno širitvijo,
• območja kmetijskih zemljišč (1. in 2. kakovostni razred),
• območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom,
• območja varovanja vodnih virov,
• poplavna območja,
• območja pridobivanja rudnin,
• območja varovalnih pasov infrastrukturnih objektov,
• območja varovanja naravne in kulturne dediščine,
• območja za športno rekreacijsko dejavnost (Zelena knjiga Maribor, 1991).
2. faza
Na drugi stopnji medsebojno soočimo naslednje primerjalne kriterije:
• oddaljenost možne lokacije od kraja nastajanja odpadkov,
• velikost in možni čas izkoriščanja deponije,
• bližina poselitve (naselij),
• geološke razmere,
• vodne razmere (bližina vodotokov),
• reliefne razmere,
• vegetacijske razmere in kmetijska raba tal,
• potrebna in obstoječa infrastruktura za vzpostavitev deponije,
• vizualna izpostavljenost,
• vpliv na okolico,
• stroški, ki so potrebni za vzpostavitev dejavnosti: investicijski stroški za gradnjo,
odškodnine in nadomestila zemljišč prizadetim krajanom (Zelena knjiga Maribor,
1991).
S prvo in drugo fazo večkriterijske analize sem določila najboljšo potencialno
lokacijo za regionalno odlagališče odpadkov. Pri potencialni lokaciji sem opisala in
izpostavila njene pozitivne in negativne lastnosti.
Lokacije sem izbrala na podlagi presojanja fizičnih ih družbenih dejavnikov. Nato
sem jih vrednotila med seboj, da bi ugotovila, katera je najbolj primerna. To sem
naredila tako, da sem najprej zbrala absolutne vrednosti izbranih kriterijev, nato pa jih
na tej podlagi razdelila v razrede, in sicer vrednost 1 pomeni najboljše razmere,
vrednost 4 pa najslabše. Najboljša varianta za lokacijo regionalnega odlagališča je
tista, ki ima najmanjši skupni seštevek vrednosti, ki ji pripadajo glede na absolutne
vrednosti. Pri vrednotenju potencialnih lokacij sem upoštevala kriterije, za katere
menim, da so na Gorenjskem zelo pomembni pri določanju lokacije odlagališča
komunalnih odpadkov.
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Pri oddaljenosti od najbližjega naselja sem upoštevala zračno razdaljo med lokacijo in
najbližjim naseljem. Vrednostne razrede sem povzela iz diplomskega dela V. Oblak,
1998.
Vrednostni razredi oddaljenosti od najbližjega naselja (Oblak, 1998):
• do 200 m = 4
• od 200 do 500 m = 3
• od 500 do 1500 m = 2
• več kot 1500 m = 1
Pri oceni oddaljenosti od najbližjega stalnega vodotoka sem upoštevala razdaljo od
središča lokacije do izliva v potok ali reko. Vrednostne razrede sem povzela po istem
viru kot pri prejšnjem kriteriju.
Vrednostni razredi oddaljenosti od najbližjega stalnega vodotoka (Oblak, 1998):
• do 20 m = 4
• od 20 m do 100 m = 3
• od 100 m do 500 m = 2
• več kot 500 m = 1
.Vrednostni razredi oddaljenosti od asfaltirane ceste v metrih (Oblak, 1998):
•
do 200 m = 1
•
od 200 m do 500 m = 2
•
od 500 m do 1500 m = 3
•
več kot 1500 m = 4
Vrednostni razredi prostornine odlagališča v kubičnih metrih (Oblak, 1998):
•
do 750 000 m3 = 4
•
od 750 000 do 1 000 000 m3 = 3
•
od 1 000 000 do 2 000 000 m3 = 2
•
več kot 2 000 000 m3 = 1
Za lokacije, ki so na pobočjih, sem ocenila možno velikost potencialnega odlagališča.
Lokacija, za katero ocenjujem, da se na njej zgradi do 15 ha veliko odlagališče, je
dobila oceno 4, lokacija, za katero ocenjujem, da omogoča gradnjo od 15 ha do 20 ha
veliko odlagališče, je dobila oceno 3, lokacija, za katero ocenjujem, da omogoča
gradnjo od 20 ha do 25 ha veliko odlagališče, je dobila oceno 2 in lokacija, ki
omogoča gradnjo odlagališča, velikega nad 25 ha, je dobila oceno 1.
Vrednostni razredi glede na velikost potencialne lokacije (Oblak, 1998):
•
do 15 ha = 4
•
od 15 ha do 20 ha = 3
•
od 20 ha do 25 ha = 2
•
več kot 25 ha = 1
Glede na pihanje najpogostejših vetrov sem lokacijam podelila takšne vrednosti: če
pihajo najpogostejši vetrovi pod kotom 0o do 45o od naselja proti potencialnemu
- 11 -
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odlagališču, ima lokacija vrednost 1, če pihajo najpogostejši vetrovi pod kotom 0o do
45o od odlagališča proti naselju, ima lokacija vrednost 4, če pihajo najpogostejši
vetrovi pod kotom 45o do 90o od naselja proti odlagališču, ima lokacija vrednost 2, in
če pihajo najpogostejši vetrovi pod kotom 45o do 90o od odlagališča proti naselju, nosi
lokacija vrednost 3. Na sliki so prikazane vrednosti lokacij glede na smer pihanja
najpogostejših vetrov.
Vrednostni razredi glede na smer pihanja najpogostejših vetrov – slika 1 (Oblak,
1998):
•
pod kotom 0o do 45o od naselja proti lokaciji – 1
•
pod kotom 45o in 90o od naselja proti lokaciji – 2
•
pod kotom 45o in 90o od lokacije proti naselju – 3
•
pod kotom 0o do 45o od lokacije proti naselju – 4

Slika 1: Vrednosti lokacije glede na smer pihanja najpogostejših vetrov

Vir: Oblak, 1998
Pri geomorfološki obliki sem ocenjevala mikrolokacijo potencialnega odlagališča. V
obravnavanih primerih gre za lego v erozijski grapi ali lego na pobočju. Poleg
geomorfološke oblike lokacije sem ocenjevala tudi vizualno izpostavljenost lokacije.
Pri vizualni izpostavljenosti sem opazovala, ali je lokacija vidna iz najbližjega naselja,
zato je poleg lege označeno, ali je lokacija vidna ali skrita. Lokacije, ki ležijo v grapi
in so vidne iz najbližjega naselja, imajo vrednost 2, lokacije, ki ležijo na pobočju in
niso vidne iz najbližjega naselja, imajo vrednost 3, in lokacije, ki ležijo na pobočju in
so vidne iz najbližjega naselja, imajo vrednost 4.
Vrednost lokacije glede na geomorfološko obliko in vizualno izpostavljenost:
•
lega v erozijski grapi, skrita – 1
•
lega v erozijski grapi, vidna – 2
•
lega na pobočju, skrita – 3
•
lega na pobočju, vidna – 4
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OPREDELITEV POJMOV
V začetku bom najprej predstavila nekaj pojmov, ki so temeljnega pomena za
obravnavanje zastavljene problematike.
Splošnega in enotnega izrazja o ravnanju z odpadki, usklajenega med strokami, ni.
Tudi v državah Evropske unije, kjer si že dlje časa prizadevajo za poenotenje, še
vedno ni usklajeno, kakor tudi ni enotne, primerljive statistike odpadkov (Krause,
1992). Tudi World Health Organization (WHO) v svoji obširni publikaciji o
komunalnih odpadkih v mestih (Urban solid waste…, 1991) le povzema predloge
enotnega izrazja v Evropski uniji.
Odpadek
Pod besedo odpadek se skriva vrsta snovi, s katerimi je potrebno pazljivo ravnati.
Odpadek je po definiciji snov ali predmet, ki ga imetnik ne želi ali ne more več
uporabiti, ga ne potrebuje in ga zato zavrže. Definicija odpadka ima velik pomen pri
ugotavljanju, ali pri neki dejavnosti nastane snov, ki se lahko uvršča med odpadke.
Zakon določa odpadek zelo natančno. Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v
eno od skupin odpadkov po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga lastnik ali
imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga
zato zavrže, namerava ali mora zavreči (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ravnanju z odpadki, Priloga 1, Uradni list RS, št. 20/1).
Med odpadke ne spadajo: snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki
se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo.
Preglednica 2: Klasifikacijski seznam komunalnih odpadkov in njim podobnih
odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi
frakcijami
20 01 Ločeno zbrane frakcije (razen embalaže, ki je zajeta v
kategorijo 15 01)
20 01 01 Papir in karton
20 01 02 Steklo
20 01 08 Organski kuhinjski odpadki
20 01 10 Oblačila
20 01 11 Tekstilje
20 01 13* Topila
20 01 14* Kisline
20 01 15* Alkalije
20 01 17* Fotokemikalije
20 01 19* Pesticidi
20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
20 01 23* Zavržena obleka, ki vsebuje klorofluoroogljike
20 01 25 Jedilno olje in maščobe
20 01 26* Olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25
20 01 27* Premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 28 Premazi, črnila in lepila, ki niso zajeti v 20 01 27
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20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 30 Čistila, ki niso zajeta v 20 01 29
20 01 31* Citotoksična in citostatična zdravila
20 01 32 Zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31
20 01 33* Baterije (svinčeve, nikelj-kadmijeve baterije in baterije, ki vsebujejo
živo srebro) in akumulatorji ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te
baterije in akumulatorje
20 01 34 Baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33
20 01 35* Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi
in ni zajeta v 20 01 21 in 20 01 23
20 01 36 Zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35
20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne snovi
20 01 38 Drugi les, ki ni zajet v 20 01 37
20 01 39 Plastika
20 01 40 Kovine
20 01 41 Odpadki, ki nastanejo ob čiščenju dimnikov
20 01 99 Drugi tovrstni odpadki
20 02 Odpadki z vrtov (vključno z odpadki s pokopališč)
20 02 01 Odpadki, primerni za kompostiranje
20 02 02 Zemlja in kamenje
20 02 03 Drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje
20 03 Drugi komunalni odpadki
20 03 01 Mešani komunalni odpadki
20 03 02 Odpadki z živilskih trgov
20 03 03 Odpadki pri čiščenju cest
20 03 04 Greznični mulji 2
20 03 06 Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda
20 03 07 Kosovni odpadki
20 03 99 Drugi tovrstni odpadki
Vir: Kovačič, 2001
Prva dvomestna številka označuje vir nastanka odpadka, drugi dve dvomestni številki pa označujeta
skupino, ki ji odpadek pripada.

Odpadke opisuje 3. člen Zakona o varstvu okolja (UL RS 39/06):
Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi
podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.
Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi določenih nevarnih sestavin ali lastnosti s
predpisom uvrščen med nevarne odpadke.
Naslednji pojmi so citirani po 5. členu Zakona o varstvu okolja (UL RS 39/06):
Odlagališče je prostor ali objekt na površini ali pod njo, ki omogoča varno in
nadzorovano, končno ali začasno odlaganje odpadkov, ne da bi bilo s tem ogroženo
zdravje, ali kakovost vode ali zraka ali ekološki pogoji zunaj odlagališča ali pokrajina,
pri čemer se uporabljajo tisti zaščitni ukrepi, ki jih omogoča najboljša, v praksi
uspešno preizkušena tehnologija.
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Režijski obrat ni pravna oseba in ga organizirajo upravne službe znotraj manjših
lokalnih skupnosti ali manjših mest – mestni obrati.
Komunalno odlagališče mora izpolnjevati vrsto zahtev, ki se nanašajo na izbiro
lokacije odlagališča in na ukrepe za varstvo okolja kot so nadzor pripeljanih
odpadkov, nadzor izcednih voda in odplinjevanje in redno prekrivanje odpadkov.
Posebni odpadki so odpadki, ki niso nevarni ali komunalni odpadki, in je treba zaradi
količine ali lastnosti ravnati z njimi na poseben predpisani način.
Gospodinjski odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih. Mogoče jih je
zbirati na ustaljen način in ravnati z njimi kot s komunalnimi odpadki.
Kosovni odpadki so odpadki, ki jih zaradi teže ali volumna ni mogoče odvažati kot
vsakdanje komunalne odpadke, sicer pa ne zahtevajo posebnega ravnanja.
Ločeno zbiranje odpadkov pomeni ločevati odpadke po vrstah na določenih
območjih z namenom, da se olajša postopek priprave za ponovno uporabo ali
neškodljivo končno obdelavo.
Zbiralnica je lokacija v naselju, kjer so nameščene posode za ločeno zbiranje
odpadkov.
Predelava odpadkov so postopki, določeni v prilogi 4 Pravilnika o ravnanju z
odpadki.
Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in
zajema recikliranje odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov
ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo
odpadkov za pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s
toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
Pojem ravnanje z odpadki po Zakonu o varstvu okolja (UL RS 39/06) označuje
zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom teh
ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki.
Pojem gospodarjenje z odpadki označuje vse ukrepe za nadzorovano in neškodljivo
obdelovanje, reciklažo in odstranjevanje odpadkov, upoštevajoč gospodarsko korist
(UL RS 39/06).
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema naslednje operacije:
•
zajem odpadkov oziroma njihovo zbiranje
•
transport odpadkov v komprimiranem (stisnjenem) ali razsutem stanju
•
predobdelava
•
dokončna obdelava odpadkov (Vuk, 1995).
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POLITIKA RAVNANJA Z ODPADKI V EVROPSKI UNIJI
Začetek razvoja okoljske politike Evropske unije sovpada s procesi na globalni ravni,
s katerimi se je začelo soočanje z naraščajočimi problemi, povzročenimi z
industrijskim onesnaževanjem okolja. Kot odziv na prvo svetovno konferenco o
okolju in razvoju (Stockholm, 1972) je tedanja Evropska gospodarska skupnost
pripravila prvi akcijski program, v naslednjih petnajstih letih pa še tri. Skupna
značilnost sedemdesetih let je predvsem usmerjenost evropske politike k varstvu
okolja, nadzorovanje onesnaževanja in urejanja procesov ravnanja z odpadki ter
iskanje ustreznih (end-of-pipe) rešitev za posamezne industrijske panoge. V
osemdesetih smo bili priča premiku v smeri preprečevanja onesnaževanja ter
posledično večji pozornosti za obvladovanje snovnih tokov, še posebej pri glavnih
skupinah odpadkov. V zadnjem obdobju so dejavnosti usmerjene predvsem v
trajnostno rabo naravnih virov in oblikovanje celovite politike proizvodov (Keuc,
2005).
Evropska unija je posebno strategijo o ravnanju z odpadki sprejela leta 1989. Glavni
načini ravnanja z odpadki so:
•
preprečevanje nastajanja odpadkov,
•
najvišja možna stopnja recikliranja odpadkov,
•
snovna predelava odpadkov,
•
sežiganje odpadkov in
•
odlaganje odpadkov (Towards a thematic …, 2003).
Možnosti ravnanja z odpadki v EU
Ravnanje z odpadki naj bi v skladu s splošno strategijo EU potekalo po naslednjih
prioritetah:
•
zmanjševanje količin odpadkov na izvoru - dolgoročni učinki
•
snovna izraba odpadkov – omejitve glede proizvodnje sekundarnih surovin,
stopnja snovne izrabe se bo spreminjala,
•
energijska izraba odpadkov – učinkovito pri višji kalorični vrednosti ostankov
po snovni izrabi,
•
deponiranje ostankov – majhne količine inertnih odpadkov in ostankov pri
različnih postopkih obdelave (Neučinkovit sistem ravnanja z odpadki v lokalnih
skupnostih, 2005).

Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj je razvoj, »ki zadovoljuje potrebe današnjih generacij, ne da bi pri
tem oviral možnosti prihodnjih generacij pri zadovoljevanju njihovih lastnih potreb.«
Glede gospodarjenja z odpadki koncept trajnostnega razvoja predpostavlja načela:
•
načelo upravljanja »od zibelke do groba« - To načelo od proizvajalca zahteva,
da zagotovi učinkovito rabo naravnih virov v celotnem življenjskem krogu
proizvodov. Pri pripravi, oblikovanju in izdelavi proizvodov morajo poskrbeti za
uporabo reciklabilnih materialov, podaljšanje njihove življenjske dobe in
zmanjševanje uporabe nevarnih snovi;
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•
načelo odgovornosti proizvajalcev – slednji prevzemajo odgovornost za
odstranjevanje svojih proizvodov, ki so postali odpadek. Načelo proizvajalčeve
odgovornosti tega povezuje z odstranjevanjem proizvoda, s čimer ga spodbuja k
zmanjševanju in opuščanju uporabe nereciklabilnih in nevarnih materialov;
•
načelo spreminjanja proizvodnih in potrošniških vedenjskih vzorcev – to
zahteva celovito soočanje različnih akterjev v gospodarjenju z odpadki z namenom,
da se spremeni odnos do rabe naravnih virov (Keuc, 2005).
Sežiganje in odlaganje odpadkov nista v skladu s konceptom trajnostnega razvoja. V
obeh primerih gre za uničevanje (nepovrnljivo izgubo) naravnih virov. Zaradi njihove
omejenosti je s takšnim ravnanjem ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnjih rodov
(Keuc, 2005).
Preglednica 3: Rast količin odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca med letom
1981 in 2006
Leto
1981
1987
1991
1994
2001
2006
Vir: Keuc, 2005

Kg na prebivalca
161 kg
163 kg
196 kg
428 kg
440 kg
432 kg

Čeprav upoštevamo nepreverljivost podatkov izpred dvajsetih let, je ta rast zelo
velika. Hkrati pa lahko vidimo, da se vedemo zelo neracionalno in netrajnostno. Z
upoštevanjem surovinske revnosti Slovenije to pomeni, da neučinkovito uporabljamo
naravne vire, ki jih uvažamo od drugod.
Evropska strategija o odpadkih iz leta 1989 določa hierarhijo postopkov ravnanja z
odpadki, ki se razvrščajo na osi od zelo zaželenih do nezaželenih. Najmanj zaželeni
od vseh postopkov sta odlaganje in energetska izraba. Začne se s preprečevanjem
nastajanja odpadkov na ravni proizvodnje (oblikovanje proizvodov z upoštevanjem
načela okoljskega spremljanja proizvoda od zibelke do groba). Naslednji postopek je
zmanjševanje pri izvoru. Nato se preide na vnovično uporabo in reciklažo: z reciklažo
snovi ali predmeta se zagotovi njegova vrnitev na začetek proizvodnega kroga.
Posledica tega je, da se na nacionalno-gospodarski ravni prihrani energija in
zmanjšajo negativni vplivi na okolje iz proizvodnje, procesiranja in transporta
surovin, kar prispeva tudi k nižjim gospodarskim stroškom (Keuc, 2005).
Hierarhija ravnanja z odpadki, skladna s strategijo ravnanja z odpadki iz leta 1996, je:
•
preprečevanje;
•
ponovna uporaba;
•
recikliranje;
•
sežiganje s pridobivanjem energije;
•
odlaganje na odlagališčih (Keuc, 2005).
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Strategija zero waste (Oblak, 2000)
Gibanje zero waste je nastalo iz večdesetletnega truda lokalnih skupnosti po svetu, ki
so nasprotovala odlagališčem in sežiganju odpadkov ter spodbujala njihovo
recikliranje in ponovno uporabo. Vodilo gibanja pravi, da odpadki niso nekaj
naravnega. Z ustreznim preoblikovanjem izdelkov in ustreznim ravnanjem z njimi
lahko postanemo družba brez odpadkov. Prelomna točka v razvoju strategije se je
zgodila leta 2001, ko je v Novi Zelandiji več kot polovica lokalnih skupnosti sprejela
gibanje zero waste kot način ravnanja z odpadki in je država postala prva na svetu, ki
je strategijo sprejela na državni ravni.
Večina lokalnih skupnosti namerava doseči cilj gibanja zero waste (ali brez odpadka)
do leta 2015, nekatere do 2020. S tem je Nova Zelandija omajala trditve, da je gibanje
zero waste le brezupni idealizem, da je cilj, ki ga ni moč uresničiti.
Gibanje zero waste je ravnanje z odpadki, ki ne vključuje odlagališč ali sežigalnic.
Posamezni odpadek (steklenica, tetrapak, list papirja ...) lahko usmerimo v tri smeri:
na odlagališče, v sežigalnico ali v recikliranje oz. ponovno uporabo.
Sedanji industrijski sistemi delujejo v enosmernem toku: od pridobivanja materialov
iz naravnih virov do odlagališča ali sežigalnice. Pridobivanje surovin iz narave,
predelava, transport in uničevanje materialnih virov v odpadkih (s sežiganjem ali
odlaganjem) so glavni vzroki za degradacijo okolja in globalno segrevanje. Zato
moramo preoblikovati ta enosmerni tok v krožnega, v zaključeno zanko recikliranja in
ponovne uporabe odvrženih materialov in zagotoviti njihovo vračanje v proizvodne
sisteme.
Narava ne pozna odpadkov, odpadke smo iznašli ljudje. Naša naloga – tako družbe
kot industrije - je vzpostaviti kroženje materialov in njihovo ponovno uporabo.
Gibanje zero waste torej povezuje prizadevanja lokalnih skupnosti, kot so ponovna
uporaba, recikliranje, kompostiranje in zbiranje nevarnih snovi, ter delovanje
proizvajalcev, kot je opuščanje uporabe nevarnih snovi in preoblikovanje embalaže in
izdelkov tako, da ustrezajo zahtevam 21. stoletja: zahtevam po trajnostnem razvoju
družbe in trajnostnem načinu proizvodnje. Ne vključuje pa le etičnih načel, temelji
tudi na trdnih ekonomskih principih tako za lokalne skupnosti kot za podjetja.
Ustvarja dodatna delovna mesta in nove oblike podjetništva, podjetjem pa ponuja
povečanje njihove učinkovitosti, zmanjšuje uporabo dragih materialov iz naravnih
virov in znižuje stroške odstranjevanja odpadkov. Več lokalnih skupnosti, mest in
celo držav po svetu je sprejelo strategijo zero waste in jo vključilo v svojo
zakonodajo.
Primeri:
•
Canberra, Avstralija: leta 1996 je načrtovala s strategijo zero waste postati
mesto brez odpadka do leta 2010 (število prebivalcev 300 000);
•
Nova Zelandija je prva država na svetu, ki je strategijo zero waste sprejela na
državni ravni, da bi postala družba brez odpadkov do leta 2015. Urejeno imajo tudi
finančno podporo lokalnim skupnostim preko sklada New Zealand Zero Waste Trust.
V desetih letih pričakujejo odpiranje 40 000 novih delovnih mest, povezanih z
uvajanjem strategije (število prebivalcev 3,5 MIO, gostota poseljenosti 13,2
prebivalca na km2);
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•
Seattle, Washington, ZDA, je sprejel strategijo leta 1998 (število prebivalcev
534 700);
•
Santa Cruz County, Kalifornija, ZDA, je sprejela strategijo leta 1999 (število
prebivalcev 230 000);
•
Del Norte County, Kalifornija, ZDA, je sprejela strategijo leta 2000 (število
prebivalcev 32 000). Iz njihovih izkušenj so se izoblikovali posamezni koraki za
uvajanje strategije zero waste v lokalnih skupnostih.
Ta strategija bi v Sloveniji prišla še kako prav, saj ima veliko prednosti oz.
priložnosti:
•
strategija omogoča zaščititi, razvijati in izgraditi '100-odstotno čisto'
blagovno znamko, s katero se lahko predstavljamo kot čista, zelena turistična
destinacija,
•
pomenila bi zaščitni znak zunanjim trgom (izvoz), da pridelki prihajajo iz
neonesnaženega okolja, brez skritih nevarnosti, kot so dioksin in onesnažena
podtalnica,
•
z recikliranjem maksimalne količine materialov bi se zmanjšal uvoz primarnih
surovin in zagotovila njihova popolna izraba,
•
odlagališča so največji vir toplogrednih plinov in obsežno zmanjšanje
odpadkov bi omogočilo izpolnjevanje obveznosti iz Kyotskega sporazuma,
•
lokalne skupnosti bi lahko nadzorovale in obvladovale vedno dragocenejše
vire - odpadke lahko spremenijo v bogastvo,
•
s ponovno uporabo ločeno zbranega materiala bi zagotovili nova delovna
mesta,
•
dolgoročni stroški ravnanja z odpadki bi se občutno znižali in prihodnji rodovi
bi bili rešeni skrbi zaradi onesnaženega okolja,
•
razvoj in inovacije bi imele prosto pot, neomejeno s preživelim razmišljanjem
industrijske dobe. Tako razvite tehnologije predstavljajo možnost izvoza na tuje trge,
•
Slovenija bi bila lahko ponosna na svoje pionirstvo pri pobudi za
okoljevarstveno/družbeno strategijo.

Celoviti (integralni) koncept ravnanja z odpadki
Prioritetni red se lahko spremeni v odvisnosti od različnih dejavnikov:
•
tehnološke možnosti,
•
naravovarstvene in krajinarske zahteve,
•
logistične omejitve,
•
lokalne specifičnosti,
•
ekonomskega kriterija (Neučinkovit sistem ravnanja z odpadki v lokalnih
skupnostih, 2005).
Idealne tehnologije ravnanja z odpadki ni. Na vseh ravneh je treba izpostaviti pogoje
za istočasno uporabo različnih načinov ravnanja z odpadki, ki se medsebojno
dopolnjujejo. To imenujemo celoviti (integralni) koncept ravnanja z odpadki.
Splošne oblike celovitega koncepta ravnanja z odpadki ni, izdelati ga je treba posebej
za vsako lokalno sredino (regijo), pri čemer je treba upoštevati različne dejavnike in
- 19 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

načine ravnanja z odpadki (Neučinkovit sistem ravnanja z odpadki v lokalnih
skupnostih, 2005).

Glavna naloga integralnega koncept gospodarnega ravnanja s komunalnimi odpadki
je, da je zaključen proces kroženja posameznih surovin:
•
poraba surovin,
•
proizvodnja in potrošnja izdelkov, ki preprečuje nastajanje odpadkov,
•
zmanjševanje količine odpadkov s selekcijo na izvoru, ostanek odpadkov gre
na deponijo,
•
del odpadkov, ki so zbrani ločeno, se predela v nove izdelke, ki se lahko
ponovno uporabijo.
Glavni del koncepta so ukrepi, ki jih je treba predvidevati, da se dosežejo zaželeni
cilji pri preprečevanju nastajanja odpadkov:
1.
Preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru v največji možni meri.
2.
Ponovna uporaba nastalih odpadkov za enake ali druge ekološke in
ekonomsko sprejemljive namene.
3.
Procesiranje, obdelava in predelava preostalih odpadkov brez dodatnega
ogrožanja okolja.
4.
Tako odlaganje preostanka odpadkov na odlagališče, ki ne ogroža zdravja ljudi
in ne predstavlja trajne obremenitve okolja.
1.
Preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru v največji možni meri
Pri preprečevanju nastajanja odpadkov se lahko dosežeta dva učinka:
•
Kvantitativno preprečevanje nastajanja odpadkov, s katerim se zmanjša
celotna količina odpadkov.
•
Kvalitativno preprečevanje nastajanja odpadkov, s katerim se v
odpadkih zmanjša količina okolju nevarnih snovi.
Učinki teh ukrepov so: varčevanje surovin, varčevanje z energijo, zmanjševanje
emisij, varčevanje prostora za odlagališče, zmanjševanje skupnih stroškov.
2.
Ponovna uporaba nastalih odpadkov za enake ali druge ekološke in
ekonomsko sprejemljive namene
Če hočemo doseči to, je potrebno:
•
selektivno zbiranje oz. ločevanje odpadkov na mestu njihovega nastajanja,
•
od koristnih in uporabljivih odpadkov ločiti nekoristne in nevarne
odpadke,
•
ločeno zbrane koristne odpadke ponovno uporabiti,
•
ločeno zbrane nekoristne komunalne odpadke deponirati,
•
ločeno zbrane nevarne odpadke obdelati.
3.
Procesiranje, obdelava in predelava preostalih odpadkov brez dodatnega
ogrožanja okolja
Pri tem ukrepu uporabljamo dva načina:
•
Termična obdelava, pri kateri koristno izrabimo kurilno vrednost
odpadkov (lesni odpadki, odpadne gume, plastika, papir, topila, barve, laki).
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•
Biološka obdelava ali kompostiranje, pri katerem organske odpadne snovi
predelamo v kompost in ga uporabimo kot organsko gnojilo.
Pri toplotni obdelavi odpadkov še vedno ostanejo precejšnje količine negorljivih
sestavin, ki jih je treba odložiti ali predelati.
4.
Tako odlaganje preostanka odpadkov na odlagališče, ki ne ogroža zdravja ljudi
in ne predstavlja trajne obremenitve okolja
Čeprav hočemo preprečiti in izkoristiti odpadke, ti še vedno ostajajo. Potrebno jih je
varno in razumno odložiti na za to pripravljeno mesto.
Organizacija integralnega koncepta gospodarnega ravnanja z odpadki je zasnovana na
treh ravneh:
1.
lokalna raven, ki jo predstavljajo občine, podjetja, upravljavci čistilnih naprav,
2.
regionalna raven, kjer je združenje ali podjetje za ravnanje z odpadki,
3.
državna raven, kjer so:
•
podjetja za sekundarne surovine: zbiranje odpadkov na izvoru –
organizacija zbiranja in sortiranja – podjetje za sekundarne surovine,
•
podjetja za izkoriščanje ostalih odpadkov: kompostiranje, termična
obdelava – ostanek na odlagališče,
•
podjetja za ravnanje s posebnimi in nevarnimi odpadki: zbiranje na
izvoru – prevzem nevarnih odpadkov (podjetje za posebne in nevarne odpadke) –
obrati za sežig, fizikalno-kemično predelavo, predelavo odpadnih olj in odlaganje
posebnih odpadkov.
Vir: metodologija podjetja Saubermacher o gospodarnem ravnanju s komunalnimi
odpadki ( povzeto 2008).
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STRATEŠKI DOKUMENTI, OPERATIVNI PROGRAMI
IN ZAKONODAJA V SLOVENIJI GLEDE RAVNANJA Z
ODPADKI
Prvi zakon o odpadkih, Zakon o ravnanju z odpadki, je Slovenija dobila leta 1978 in
je bil leta 1986 dopolnjen. Glavna ideja zakona je bila, da je potrebno preprečevati in
omejevati nastajanje odpadkov, da je treba skrbeti za ponovno uporabo odpadkov ter
da je treba z odpadki ravnati smotrno, neškodljivo in primerno okolju (Kovačič,
2001).
Leta 1993 je prišel v veljavo nov zakon o ravnanju z odpadki, Zakon o varstvu okolja,
ki je natančno opredelil in nakazal poti reševanja problematike odpadkov, popolnoma
pa je odpravil prejšnji zakon, pri čemer je nastala pravna praznina glede sistemskega
urejanja ravnanja z odpadki. Prihodnji način urejanja odpadkov je predvidel s
sprejetjem vrste podzakonskih predpisov. Pri tem ne gre spregledati Nacionalnega
programa varstva okolja, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja. Ta
opredeljuje strateške cilje ravnanja z odpadki in zmanjševanje nastajanja odpadkov na
izvoru, ločeno zajemanje odpadkov, vračanje naravi, inertizacijo odloženih odpadkov,
racionalnost gospodarjenja s prostorom in varovanje kulturne in naravne dediščine
(Kovačič, 2001). Po teh temeljnih načelih so se pričela v Sloveniji reševati temeljna
načela iz Zakona o varstvu okolja.
Zakon je sledil vsem trendom tedanjega časa in pristopom do urejanja okolja, prevzel
pa je tudi pomembnejše rešitve, uveljavljenje v mednarodnih aktih in pravu razvitih
držav. Vsi nadaljnji predpisi na področju ravnanja z odpadki so večinoma sprejeti na
podlagi Zakona o varstvu okolja.
S sprejetjem Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01)
kot osnovnega predpisa o ravnanju z odpadki leta 1998 se je dejansko začela
normativna ureditev ravnanja z odpadki, saj je pravilnik postavil temelje nove
ureditve. Pravilnik dopolnjujejo tri hčerinske skupine predpisov. V prvo skupino
sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z
odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami), v drugo skupino predpisi,
ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje in sežiganje),
tretjo skupino predpisov pa oblikujejo predpisi o čezmejnem prehodu odpadkov.
Normativni pristop do odpadkov se je obogatil z vrsto novih predpisov (skupno jih je
21), pri čemer je bila upoštevana tudi zakonodaja EU, saj se je Slovenija z odločitvijo
k pristopu zavezala, da bo prevzela in uveljavila njeno zakonodajo tudi na področju
ravnanja z odpadki (Kovačič, 2001).
Z uveljavitvijo predpisov so bila določena pravila ravnanja tako za povzročitelje
odpadkov kot tudi za ostale, ki se z odpadki ukvarjajo kako drugače (predelovalci,
odstranjevalci, uvozniki, izvozniki ...). Opravljanje nadzora nad vsemi temi akti pa je
pripadel Inšpektoratu za okolje in prostor oziroma Inšpekciji za okolje. Poleg teh
državnih predpisov, ki urejajo načine ravnanja z odpadki, je treba omeniti še vrsto
občinskih aktov, s katerimi lahko vsaka občina na svojem območju uredi način
izvajanja ravnanja z odpadki in naloži posebne obveznosti svojim prebivalcem
(Kovačič, 2001).
Poseben akt velja tudi za ravnanje z odpadno embalažo in sicer Pravilnik o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00).
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V Sloveniji urejata oziroma določata obvezna ravnanja in pogoje za odlaganje
odpadkov, urejanje, načrtovanje, gradnjo in zapiranje odlagališč Pravilnik o odlaganju
odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04 in 43/04, v nadaljevanju Pravilnik), ki je
stopil v veljavo leta 2000, in Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni
list RS št. 32/06, v nadaljevanju Uredba) iz leta 2006. Uredba je bila sprejeta v skladu
z Direktivo Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih in Odločbo Sveta
2003/33/ES o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih
na podlagi direktive 1999/31/ES. Po zakonskih določbah Pravilnika in Uredbe so se
morali vsi upravljavci obstoječih odlagališč opredeliti glede obratovanja in pridobitve
upravnih dovoljenj, ki jih potrebujejo za okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje ter
potrditev programa prilagoditve ali za potrditev načrta še neizvedenih del v postopku
zaprtja odlagališča (Kržišnik, 2007).
Poleg teh dveh aktov sta pomembna še Pravilnik o monitoringu onesnaženosti
podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS št. 5/00) in Uredba o emisiji
snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališča odpadkov (Uradni list št. 7/00). Za
varnost okolja skrbi Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov (Uradni list RS, št. 70/01). Poleg tega je potrebno omeniti še splošni
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki se uporablja za vprašanja, ki niso posebej urejena s
Pravilnikom o odlaganju odpadkov oziroma Uredbo o odlaganju odpadkov.
Za obvezne lokalne javne službe pa veljata še Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list
št. 21/01) in Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
(Uradni list RS, št. 56/01), (Kržišnik, 2007).
Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa Nacionalni
program varstva okolja in Strategija razvoja Slovenije, ki sta bila leta 2005 izdelana
na podlagi Zakona o varstvu okolja.
Resolucija je glede odpadkov in industrijskega onesnaževanja poudarila naslednje
generalne cilje in usmeritve:
•
zapiranje
krožnih snovnih tokov v smislu definiranja in obravnave
življenjskih ciklov virov in dobrin z opredelitvijo optimalnih deležev uporabe in
predelave odpadkov na podlagi analiz »cost-benefit«,
•
zmanjševanje količin odpadkov z integracijo proizvodnih in porabniških
vzorcev in navad, življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih aktivnosti in
ukrepov, demografskih sprememb z namenom jasne opredelitve povezanosti in
medsebojnih interakcij med:
1. nastajanjem in preprečevanjem nastajanja odpadkov, upravljanja z viri in integralno
gospodarsko politiko;
2. z upoštevanjem in vključevanjem parcialnih usmeritev in ciljev, kot so kemikalije,
IPPC, motorna vozila, električna in elektronska oprema in podobno;
3. promocija preprečevanja nastajanja odpadkov, promocija predelave odpadkov,
postavitev manjkajočih standardov in deležev predelave odpadkov
4. zmanjševanje vplivov na okolje (emisije TGP, izcedne vode), prenos odgovornosti
za odpadek oziroma izrabljen proizvod na proizvajalca, uvajanje ekonomskih
instrumentov - okoljskih taks (Resolucija …, 2005).
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Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov (Resolucija …, 2005)
Zbiranje komunalnih odpadkov je prva faza pri ravnanju s komunalnimi odpadki in v
najbolj neposrednem stiku s posamezniki. Zato je promocija in ozaveščanje pri
uvajanju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov po posameznih frakcijah nujni
spremljevalni ukrep pri vzpostavitvi sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih
odpadkov. Zbiralnice, zbirni centri in zbiranje ločenih frakcij z dopolnilnim sistemom
premičnih zbiralnic je osnovno ogrodje zbiranja, kjer se poleg drugih ločenih frakcij
zbira tudi drobna prodajna embalaža, ki je komunalni odpadek.
Glavni cilji:
•
postavitev zbiralnic za ločene frakcije komunalnih odpadkov na vsakih
500 prebivalcev v strnjenih območjih poselitve,
•
postavitev zbirnih centrov za zbiranje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov po prinašalnem sistemu praviloma v vsaki občini, na vsakem območju
strnjene poselitve z več kot 8000 prebivalci in v večjih poselitvenih aglomeracijah na
vsakih 80 000 prebivalcev,
•
vzpostavitev zbiralnic nevarnih frakcij komunalnih odpadkov na vsakem
območju strnjene poselitve z več kot 25 000 prebivalci in v večjih poselitvenih
aglomeracijah na vsakih 60 000 prebivalcev,
•
vzpostavitev dopolnilnega sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih
odapdkov s premičnimi zbiralnicami,
•
vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva
in gospodinjstva ter njihove biološke predelave,
•
zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz
gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih
poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in
zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.
ZAKONSKI OKVIR
Temeljna predpisa, ki zadevata preprečevanje in nastajanje ter zmanjševanje količin
odpadkov sta Pravilnik o ravnanju z odpadki ter Pravilnik o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo.
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Pravilnik o ravnanju …, 1998)
Ta pravilnik je iz leta 1998 in je temeljni predpis, ki določa obvezna ravnanja s
posameznimi vrstami nenevarnih in nevarnih odpadkov ter klasifikacijski seznam
odpadkov za razvrščanje posameznih vrst odpadkov.
Pravilnik med drugim določa:
•
obveznosti posameznih akterjev ravnanja z odpadki,
•
klasifikacijski seznam vseh odpadkov,
•
obveznost gospodarjenja z odpadki,
•
prepoved mešanja odpadkov,
•
načine ravnanja z odpadki in
•
obveznosti poročanja.
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Ravnanje z odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje) mora biti
izvedeno tako, da ne povzroča: čezmerne obremenitve vod, zraka, tal, čezmernega
obremenjevanja s hrupom ali vonjavami, bistvenega poslabšanja življenjskih razmer
živali in rastlin ali škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana po predpisih
o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine.
Temeljni cilji pravilnika so:
•
s sistemom dovoljenj vzpostaviti upravni in inšpekcijski nadzor nad
akterji ravnanja z odpadki,
•
vzpostaviti načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje in
zmanjševanje nastajanja odpadkov pri izvoru,
•
zagotoviti sledljivost tokov odpadkov od nastanka do odstranjevanja z
uvedbo sistema razvrščanja odpadkov in evidenčnih listov ter
•
na podlagi obveznega poročanja akterjev ravnanja z odpadki
vzpostaviti celovit informacijski sistem o spremljanju količin nastalih, predelanih in
odstranjenih odpadkov kot podlago za kakovostno načrtovanje za njihovo
zmanjševanje.
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Pravilnik o ravnanju …,
2006)
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa pravila za ravnanje v
proizvodnji, prometu ter porabi embalaže in pravila za zbiranje, ponovno uporabo,
predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.
Pravilnik določa obveznosti za proizvajalce, uvoznike, embalerje, trgovce in končne
uporabnike embalaže. Potrošniki moramo odpadno embalažo oddajati lokalni službi
za ravnanje z odpadki, za kar morajo biti zagotovljene zbiralnice odpadkov (ekološki
otoki).
Osnovni nameni pravilnika so:
•
zmanjševanje količin odpadne embalaže,
•
preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi materialov
in snovi, ki jih embalaža ali odpadna embalaža vsebuje, in
•
preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje pri proizvodnji,
prometu, razdeljevanju in uporabi embalaže ter pri predelavi ali odstranjevanju
odpadne embalaže.
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RAVNANJE Z ODPADKI V SLOVENIJI
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje (v nadaljevanju
ARSO) spremlja količino odloženih odpadkov od leta 2001 dalje. Upravljavci
odlagališča so prvič poročali o količini odloženih odpadkov za leto 2000. Podatki se
zbirajo na podlagi Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov (UL RS, 2003), ki določa, da morajo zavezanci za plačilo takse (upravljavci
odlagališč) najkasneje do 31. 3. v tekočem letu poročati o vrstah in količinah
odloženih odpadkov za preteklo leto. Količino odstranjenih oz. odloženih nenevarnih
odpadkov na odlagališča spremlja s triletnimi raziskavami tudi Statistični urad RS
(SURS). Do leta 2000 se je poročanje upravljavcev odlagališč izvajalo ločeno, na
ARSO-ju in SURS-u. Leta 2002 se je poenotila metodologija poročanja med obema
državnima institucijama, posebej pomembno pa je, da se količine odpadkov določijo
na podlagi tehtanja (prej zgolj ocene) (Kazalci okolja, 2003).
Agencija Republike Slovenije za okolje vsako leto zbira podatke o nastajanju in
ravnanju z vsemi vrstami odpadkov v Republiki Sloveniji. Na podlagi rednih letnih
poročil zavezancev, ki so določeni za ravnanje z odpadki, pripravlja redna letna
poročila o ravnanju z odpadki. Za komunalne odpadke, ki so predmet izvajanja
lokalne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki, so zavezanci za
poročanje izvajalci obvezne občinske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov. Za navedene vrste odpadkov morajo zavezanci poleg količin zbranih
mešanih komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev posredovati še podatke o količinah zbranih mešanih in ločenih frakcij
komunalnih in njim podobnih odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih in storitvenih
dejavnostih. Na podlagi takih podatkov lahko izdelajo razna večletna poročila ali
razne statistike in trende o odpadkih.
V Sloveniji je bilo leta 2007 117 izvajalcev zbiranja in prevoza odpadkov, večina med
njimi tudi ločeno zbira odpadke (ARSO, 2008). Pri gospodinjstvih se najpogosteje
ločeno zbirata le frakciji papir/karton in steklo. Ponekod ločeno zajemajo tudi
biološko razgradljive odpadke, plastenke in pločevinke. Sistem zajema oblačil in
odpadnega tekstila iz gospodinjstev, odpadnih jedilnih olj in maščob, lesa ter
odpadkov iz čiščenja dimnikov pa se izvaja zelo redko, če sploh se.
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pa poteka pretežno kot odvoz. Kosovni
odpadki se zbirajo na različne načine: od sistema pomladanskega in jesenskega
čiščenja, sistema od vrat do vrat do sistema t. i. zelenih zabojnikov. Zbirnih
centrovkosovnih odpadkov je žal v Sloveniji sorazmerno malo (ARSO, 2008).
Zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov ni utečeno po vsem slovenskem
prostoru. Zbira se mogoče 1-krat ali 2-krat letno, če lokalna skupnost tak zajem
posebej naroči (ARSO, 2008).

Skupna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom
V Sloveniji skupna letna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom, narašča. V
obdobju od leta 2002 do 2006 so količine narasle iz 756 846 ton na dobrih 825 272
ton. Večji del odpadkov se odloži. Delež odloženih odpadkov se je z 89,9 % leta 2002
zmanjšal na 79,4 %. Močneje so se v tem obdobju povečali deleži odpadkov, oddanih
v postopke odstranjevanja (z 0,1 % na 5,9 %), oddanih drugemu zbiralcu (s 4,6 % na
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7,7 %), oddanih v družbo za ravnanje z embalažo (z 0,0 % na 3,0 %). Količine
odpadkov, oddanih v postopke predelave, močno nihajo, a so bile leta 2005 manjše
kot leta 2002. Količine odpadkov, oddanih v izvoz, so se zmanjšale z 2317 ton na
1646 ton leta 2006 (SURS, 2008).
Preglednica 4: Skupne količine odpadkov, zbranih (v tonah) z javnim odvozom v
Sloveniji

2002
2003
2004
2005
2006

Skupna
leta
količina
odpadkov,
zbranih z
javnim
odvozom
756 846
785 952
788 601
797 721
825 272

Odpadki,
oddani na
odlagališče

Odpadki,
oddani v
postopke
predelave

Odpadki,
oddani
drugemu
zbiralcu

Odpadki,
oddani v
družbo za
ravnanje
z
embalažo

Odpadki,
oddani v
tujino
(izvoz)

Odpadki,
oddani
v
postopke
odstranjevanja

680 508
674 440
647 713
633 449
701 636

37 752
62 251
27 960
35 096
43 467

34 715
31 944
33 534
58 273
49 350

103
500
17 660
23 744
28 260

2317
720
847
374
1646

1452
16 096
60 887
2151
913

Vir: Statistični urad …, 2008
Slika 2: Skupna letna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom
Skupna letna količina odpadkov zbranih z javnim
odvozom
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800000
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Vir: Statistični urad …, 2008

Glavna ugotovitev je naraščanje skupnih količin odpadkov. Problem glede naraščanja
količin je ta, da v Sloveniji trenutno nimamo ustreznih instrumentov za prekinitev
tega trenda. Velik del odpadkov konča na odlagališčih, ki pa so vedno bolj polna, pri
iskanju novih lokacij za odlagališča pa imamo velike težave. Količine odpadkov,
namenjenih na odlagališče, so daleč prevelika, saj več kot 80 % odpadkov odpeljemo
neposredno na odlagališče.
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V letu 2006 je bilo v Sloveniji odloženih 361 kg komunalnih odpadkov na prebivalca
oziroma 418 kg vseh odpadkov na prebivalca. Glavni del odloženih odpadkov je bil
odložen na odlagališčih za nenevarne odpadke (73,9 %), 25,3 % odpadkov je bilo
odloženih na industrijskih odlagališčih in le 0,8 % odpadkov je bilo odloženih na
odlagališču za nevarne odpadke. Količina vseh odloženih odpadkov na odlagališčih za
nenevarne odpadke se je glede na leto 2005 povečala za 11,7 %. Skladno s tem
povečanjem se je povečala tudi količina odloženih komunalnih odpadkov in sicer
za 10,1 % (SURS, 2008).
Podatki tako ARSO kot SURS-a kažejo, da se v Sloveniji proizvede okoli 450 kg
komunalnih odpadkov na prebivalca na leto. Po podatkih za leti 1995 in 1998 je bilo
nastajanje komunalnih odpadkov nekoliko višje (512 in 523 kg na prebivalca letno,
vendar pa je bila metodologija zbiranja podatkov drugačna, zato le stežka sklepamo,
da se je količina odpadkov zmanjšala. Trende bo možno ugotoviti šele v prihodnjih
letih, ko bo v uporabi ista metodologija. Po podatkih za leto 2002 se je v Sloveniji
proizvedlo 411 kg komunalnih odpadkov na prebivalca.
Za primerjavo lahko pogledamo podatke Evropske agencije za okolje. V državah
članicah EU količina komunalnih odpadkov narašča. V 5. okoljskem akcijskem
programu je bil zapisan cilj, da je treba do leta 2000 stabilizirati nastajanje
komunalnih odpadkov na 300 kg na prebivalca, kar se je izkazalo za težko dosegljiv
cilj. Leta 2004 je bila zato povprečna količina komunalnih odpadkov na ravni EU
dvignjena na 530 kg na prebivalca na leto.
Slika 3: Količina odpadkov na prebivalca po različnih evropskih državah

Vir:Eurostat,2008
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Po podatkih Evrostata je količina komunalnih odpadkov v Sloveniji v letu 2006
znašala 432 kg na prebivalca oziroma 1,18 kg na prebivalca na dan. V letu 2006 je
imela najmanjšo količino komunalnih odpadkov Poljska in sicer 259 kg na prebivalca.
Sledita ji državi Češka in Slovaška z 296kg na prebivalca in 301 kg na prebivalca ter
Latvija in Litva. Slovenija se med izbranimi državami v letu 2006 uvršča na 7. mesto
za Latvijo s 411 kg na prebivalca in pred Turčijo s 434 kg na prebivalca. Največjo
količino komunalnih odpadkov pa pridelajo na Irskem, kjer količine znašajo 804 kg
na prebivalca. Zelo visoko številke se gibljejo tudi na Norveškem in sicer proizvedejo
793 kg na prebivalca in na Danskem 737 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Po
teh podatkih lahko sklepamo o neki medsebojni povezavi med razvitostjo države in
količino odpadkov, ki jih pridela. Z naraščanje bruto domačega proizvoda se namreč
po podatkih Eurostata povečujejo tudi količine komunalnih odpadkov. (EUROSTAT,
2008).
Evropska direktiva od Slovenije kot članice Evropske unije zahteva, da do 16. julija
leta 2009 količino nerecikliranih biološko razgradljivih odpadkov, odloženih na
odlagališča, zmanjša za polovico, do 16. julija 2016 pa na 35 % (Bernik, 2008).
Ena izmed rešitev za manj odloženih odpadkov na odlagališčih je ločeno zbiranje
odpadkov, ki jih je možno reciklirati. Med slovenskimi občinami je med
najuspešnejšimi Maribor, saj od 85 000 ton zbranih odpadkov odložijo le 43 000 ton,
drugo pa reciklirajo. Na območju zunajmestnih občin, kjer živi 165 000 ljudi, so tako
lani zbrali 5400 ton ločenih odpadkov, leto prej pa 4960. To pomeni, da so ljudje
ločeno zbiranje odpadkov dobro sprejeli.
Podobno se dogaja tudi v Ljubljani. Ločeno zbranih odpadkov je vsako leto za 20 %
več. Delež ločenih odpadkov še ni tako visok kot v drugem največjem slovenskem
mestu (49 %), predstavlja pa že 20 % vseh pobranih odpadkov. Tako lahko
ugotovimo, da je ozaveščenost Ljubljančanov »zelo velika« (Bernik, 2008).
Prvi pogoj za to, da bomo Slovenci lahko vestneje ločevali odpadke, je dovolj
zabojnikov za ločeno zbiranje. To se dobro kaže v Mariboru, kjer se je ločevanje
odpadkov najbolj prijelo in kjer imajo eno najbolj razširjenih mrež ekoloških otokov
oziroma zbiralnic odpadkov v Sloveniji. Pri zagotavljanju dovolj zbiralnic na
prebivalca je Maribor nadstandarden. Čeprav je državni normativ petsto prebivalcev
na zbiralnico, imajo mariborski občani na zbiralnico 132 prebivalcev, če pa k temu
dodamo še okoliških devet občin, pa 116. V Ljubljani na primer imajo eno zbiralnico
na 200 prebivalcev, v Novem mestu pa eno na 230 prebivalcev (Bernik, 2008).
Če sedaj naredim kratko oceno stanja na področju ravnanja z odpadki, lahko
ugotovim, da se ni bistveno izboljšalo kljub načrtom Operativnega programa. Delež
ločeno zbranih frakcij, predelanih in odstranjenih odpadkov je zanemarljiv, več kot 80
% vseh nenevarnih odpadkov pa se še vedno odlaga na številnih bolj in manj urejenih
odlagališčih.
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POGOJI ZA NASTANEK KOMUNALNEGA
ODLAGALIŠČA
Odlagališče ne sme biti na:
1. vodovarstvenem območju,
2. varstvenem območju virov termalno mineralne vode,
3. poplavnem območju ,
4. območju, ki ga ogrožajo plazovi, podori, posedanje ali druga gibanja zemeljskih
mas, če te nevarnosti ni mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,
5. območju z neenotnimi geotehničnimi lastnostmi na površini in v podtalju, ki
ogrožajo odlagališče, če te nevarnosti ni mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,
6. zemljišču zunaj poplavnega območja, če je v območju poplavnih voda povratne
dobe 500 let in če varstva pred poplavnimi vodami ni mogoče zagotoviti s tehničnimi
ukrepi,
7. zemljišču z močno razpokano kamninsko podlago, dobro vodno prepustnostjo in
nedoločljivimi tokovi podzemne vode, in
8. zemljišču s prosto tekočo podzemno vodo, če je raven najvišje pričakovane gladine
podzemne vode ob upoštevanju možnega usedanja manj kakor en meter pod
temeljnimi tlemi odlagališča in te razdalje ni mogoče zagotoviti z ustreznimi
tehničnimi ukrepi. (Uradni list RS, št. 32/06)
Pri načrtovanju odlagališča je treba zagotoviti, da je odlagališče najmanj 300 m
oddaljeno od območij, namenjenih poselitvi in rekreaciji, javnih parkov, zdravilišče in
okrevališč, kmetijskih površin, namenjenih poljedelstvu ter vodotokov in drugih
vodnih teles. Pri projektiranju odlagališča je treba zagotoviti, da telo odlagališča
nenevarnih in nevarnih odpadkov ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat
do 600 m od zunanje mej odlagališča oddaljenih stanovanjskih stavb.
Podtalje odlagališča mora biti vsaj na območju telesa odlagališča geološko in
hidrogeološko enotno in take geološke sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemne
in površinske vode pred onesnaževanjem.
Za odlagališče mora biti zagotovljeno neovirano odvajanje izcedne vode, tako da voda
odteka prosto samo zaradi vpliva gravitacije. Če odvajanje izcedne vode na naraven
način ni možno, je treba zagotoviti zbiranje izcedne vode v lahko dostopnih
zbiralnikih, nameščenih zunaj telesa odlagališča.
Telo odlagališča in njegovo podtalje morata biti dolgoročno stabilna, tako, da možne
deformacije ne bi negativno vplivale zlasti na tesnjenje odlagališčnega dna, odvajanje
izcedne in padavinske vode ali odplinjanje odlagališča. Zagotoviti je potrebno
tesnjenje, ki skupaj s sistemom odvajanja izcedne vode, preprečuje pronicanje izcedne
vode v podtalje.
Če na odlagališču za nenevarne ali nevarne odpadke nastajajo odlagališčni plini, se
mora za njihovo zajemanje in sežiganje zagotoviti vgradnja naprav, ki so za ocenjene
količine nastalih plinov primerno velike, obstojne in eksplozijsko varne. Če se zajetih
odlagališčnih plinov ne more uporabiti za pridobivanje energije, jih je treba sežigati
na območju odlagališča ali preprečiti njihovo emisijo v zrak z uporabo drugih
postopkov, ki so enakovredni sežiganju plinov. (Uradni list RS, št. 32/06)
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Primerne oblike prostora za odlagalne površine so lahko:
•
Pobočja
•
Ravnina
•
Ozke doline oz. zareze, ki so nižje od okoliškega terena (Vuk, 1998).

Glavne zahteve za komunalno odlagališče odpadkov so:
1.
Lokacija vsake deponije mora upoštevati:
a)
oddaljenost roba deponije od
•
naselja,
•
komunikacij,
•
rekreacijskih površin,
•
vodotokov in drugih vodnih površin in
•
industrijskih območij;
b)
obstoječe vodne zaloge in zaščitena vodna območja (vodovarstveni pasovi);
c)
hidrološke razmere;
d)
poplavne, plazovite, vdorninske in zdrsne lastnosti terena ter
e)
kulturne in naravne danosti območja.
2.
Komunikacije in funkcionalne površine:
•
dostop do deponije mora čim manj
ovirati obstoječe javno
komunikacijsko omrežje;
•
vse notranje komunikacije in funkcionalne površine znotraj deponije
morajo biti zgrajene tako, da ne ogrožajo ali slabšajo stanja površinskih voda,
zemljišč in sploh širše okolice;
•
blato in ostale obremenitve se z deponije ne smejo prenašati na javne
ceste in druge površine.
3.
Ograja:
•
z ograjo mora biti onemogočen nekontroliran dostop na deponijo. Zunaj
obratovalnega časa mora biti vstop na deponijo pod nadzorom ali zaklenjen.
4.
Pokrajina, okolica:
•
potrebno je preprečiti vizualno izstopanje deponije iz okoliškega terena,
predvsem glede na urbanizirani del, ceste oziroma rekreativne površine.
5.
Informacije o lokaciji:
pred vstopom na deponijo mora biti postavljena tabla, na kateri morajo biti predvsem
naslednje informacije:
•
ime in razred deponije,
•
ime lastnika in (ali) upravljalca,
•
številka odločbe ali dovoljenja,
•
obratovalni čas,
•
telefonske številke za kontakt in nujne primere,
•
pristojni nadrejeni organ oz. kontrola za obratovanje deponije.
6.
Kontrola na vstopu in kontrola obratovanja:
na vstopu deponije morajo biti vgrajeni varnostni mehanizmi, da ne bi prišlo do
nezakonitega odlaganja odpadkov, ki na deponijo ne sodijo.
7.
Kontrola vode in ravnanje z izcednimi vodami:
•
površinske, meteorne in zaledne vode je potrebno obvladovati, preden
ogrozijo deponijo;
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•
izcedne vode je potrebno zajeti in odvajati tako, da se v deponiji ne
nabirajo oz. ne zaplavljajo dna deponije. Če ocena vplivov na okolje to dopušča, jih
je možno odvajati brez predčiščenja v okolje;
•
obremenjene meteorne in izcedne vode je potrebno očistiti do stopnje, ki je
predpisana za izpust v določene recipiente.
8.
Zaščita tal in podzemnih vod:
deponija ne sme ogrožati ne tal ne podzemnih vod na svojem področju. To se doseže
na naraven ali na umeten način. Zato so definirani koeficienti prepustnosti skozi
podlago debeline 3 m pri nasičenju.
9.
Kontrola deponijskega plina:
•
zaradi kontrole o nastajanju, akumulaciji in migraciji deponijskega plina je
potrebno opravljati predpisane meritve;
•
če deponija sprejme več kot 10 000 t odpadkov letno, je obvezno evakuirati in
konvertirati deponijski plin. To velja tudi, če je deponija v preteklosti sprejela več kot
10 000 t odpadkov letno.
10.
Ostali vplivi deponije:
zaradi preprečevanja in realnega prikaza je potrebno meriti na deponiji oziroma njeni
okolici:
•
emisije vonjav in prahu,
•
raztros snovi, ki jih povzroča veter,
•
hrup in promet,
•
ptiče in glodalce,
•
tvorbo aerosolov.
11.
Kontrola stabilnosti:
Zaradi stabilnosti deponije je treba skrbno spremljati maso odloženih odpadkov in
možnost posedanja, zdrsov, plazenja oz. jih s tehničnimi meritvami preprečiti (Vuk,
1998).
Ob pripravi deponijskega prostora je treba urediti drenažo meteornih in izcednih vod,
ki jih vodimo v deponijsko čistilno napravo. Dno in stranske ploskve deponije
obložimo s plastjo zbite gline, na katero položimo močno, zavarjeno plastično folijo.
Nasipavamo v slojih. Vozila (kamioni, buldožerji, bagri) vozijo po deponiji, porivajo
smeti na čelo in jih tako hkrati komprimirajo. Ko je dosežena končna kota (raven)
nasipavanja, se ponovno položi folija, tako da nastane za zrak neprepusten »reaktor«,
v katerem smeti (anaerobno) hitreje razpadajo. Izhajanje deponijskega plina uredimo s
sistemom jaškov. Plin sežigamo, v velikih deponijah pa celo energetsko izkoriščamo
(zlasti za potrebe obratovanja deponije). (Pogačnik, 1999)
Deponija mora biti ograjena, s kontroliranim dovozom. V izvedbenih dokumentih in
projektih je treba točno definirati tehnologijo odlaganja, končni obseg deponije in
način končne sanacije. Na napolnjeni deponijski prostor se navadno nasuje humus in
zasadi trava oz. grmovnice. Zaradi posedanja in izhajanja plina prostor še več let ni
primeren za zasaditev večjega drevja. Šele čez desetletja se tu lahko uredijo »umetne«
ozelenjeni griči, parki, športno-rekreativne površine, odprta skladišča, sejemski
prostori, avtomobilski poligoni ali pa prostor uporabi celo za zazidavo lažjih pritličnih
objektov. (Pogačnik, 1999)
Zaradi velike lokacijske zahtevnosti in stroškov ekološke zaščite uvrščamo deponije
med objekte regijskega pomena. V Sloveniji to pomeni, da bi potrebovali po eno
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deponijo za večje število občin in malih mest oz. za vsaj 100 000 prebivalcev.
(Pogačnik, 1999)
Na deponijo ne smejo »zaiti« posebni – industrijski in drugi nevarni odpadki. Te
odlagamo v deponijah posebnih odpadkov, ki imajo še neprimerno zahtevnejše
ekološke, sanitarno-higienske, varnostne in prostorsko-urbanistične kriterije. Zato jih
je tudi v večjih državah samo po nekaj. (Pogačnik, 1999)
Namesto enostavnega odlaganja si moderna družba vse bolj prizadeva koristno
porabiti tudi druge ostanke organskega izvora. Najpreprostejša oblika je izraba
kuhinjskih odpadkov za živalsko prehrano (prihaja v poštev le na podeželju). S
fermentacijo pridobivamo kompost in pozneje gnojilo. Tak postopek je higiensko
vprašljiv in je primeren zlasti pri manjših gospodinjstvih. Pri t. i. redukciji odpadke
sušimo ter kuhamo. Iz organskih tvarin pridobivamo maščobe, želatino, klej, snovi za
organska gnojila. Tak postopek lahko zelo kvarno vpliva na okolje (smrad) in ga
izvajamo daleč zunaj naselij. (Pogačnik, 1999)
V velemestih ali obsežnih urbanih regijah je najboljša rešitev sežiganje trdnih
odpadkov v posebnih sežigalnicah odpadkov. Smeti najprej zmeljejo in nato
kontrolirano sežgejo ob hkratnem dovajanju goriva. Izjemno visoke temperature
omogočajo tudi popoln sežig dimnih plinov; zato je onesnaženje zraka zmanjšano na
minimum, prav tako pa je tudi količina pepela in žlindre bistveno reducirana. Velike
sežigalnice milijonskih velemest proizvajajo tudi toplotno oz. električno energijo za
lokalne potrebe. Postavljajo se v industrijske oz. energetske cone mest, ob sortirnice
odpadkov, predelovalnice rabljenih avtomobilov in na podobne kraje, ki zahtevajo
strogo okoljsko zaščito. (Pogačnik, 1999)
Pri vrtnarskih delih, čiščenju mestnih javnih zelenih površin, košenju trave,
obrezovanju drevja nastajajo rastlinski odpadki, ki jih kompostiramo in kasneje
uporabimo v vrtnarstvu oz. pri urejanju parkov, zelenic. (Pogačnik, 1999)
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RAVNANJE Z ODPADKI NA GORENJSKEM
Slika 4: Obseg območja Gorenjske statistične regije in bivše članice Konzorcija
CERO Gorenjska

Podlaga: GURS, 2008
Predstavitvena karta obsega Gorenjske kaže, kako nehomogeni območij sta delovali
skupaj v Konzorciju CERO Gorenjska. Šlo je za homogeno gorenjsko statistično
regijo, ki so se ji je priključile sosednje občine Lukovica, Mengeš, Trzin, Moravče in
Domžale.
V naslednjem poglavju so predstavljene osnovne značilnosti Gorenjske statistične
regije. Mogoče se bo kdo spraševal, zakaj sem za mejo vzela prav statistično regijo.
Kljub temu, da so bile občine Lukovica, Mengeš, Trzin, Moravče in Domžale članice
Konzorcija CERO Gorenjska, sem se po lastni presoji odločila in vzela za mejo prav
statistično regijo. Nisem opazila kakšnih posebnih navezanosti teh občin na druge
gorenjske občine. Že ljudje večinoma vsak dan bolj gravitirajo proti Ljubljani kot pa
proti Gorenjski. Že samo dejstvo, da v tej smeri iz Kranja ni železniškega kraka proti
Kamniku oz. Domžalam, veliko pove, da tudi v preteklosti ni bilo prav velike potrebe
po povezanosti teh območij. Zato sem se na koncu odločila za bolj homogeno celoto,
ki si jo večina ljudi predstavlja, ko slišijo za besedo Gorenjska.

- 34 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

Osnovne geografske značilnosti Gorenjske statistične regije
Gorenjska leži na severozahodnem delu Slovenije. Na severu poteka po Karavankah
meja s sosednjo Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo (dežela Furlanija
Julijska krajina) in Goriško razvojno regijo, na vzhodu s Savinjsko regijo, na jugu pa
se Gorenjska odpira proti Osrednjeslovenski regiji. Prek Gorenjske poteka X.
evropski avtocestni in železniški koridor. Na Brniku je osrednje slovensko letališče
(1,2 milijona potnikov letno, 16-odstotna rast 2005/2004). Vse to prispeva k prometno
ugodni legi Gorenjske in njeni sorazmerno dobri dostopnosti (Regionalna razvojna
agencija Gorenjske, 2008).
Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. Naravno-geografsko
70 % Gorenjske predstavlja gorski svet, le 29,8 % regije leži v dolinsko-ravninskem
delu osrednje Slovenije. Kar 40,2 % regije je nad 1000 m nadmorske višine, 44,4 %
pa obsega območje NATURE 2000. Gozdne površine predstavljajo 59,4 % Gorenjske,
25,6 % je kmetijskih in 9,9 % nerodovitnih površin (Regionalna razvojna agencija
Gorenjske, 2008).
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Slika 5: Zavarovana območja narave in območja NATURE 2000 na Gorenjskem
.

Vir: Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 2008
- 36 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

Slika 6 : Višinski pasovi na Gorenjskem
(pod 600 m, do 1000 m, do 2000 m, nad 2000 m)

Vir: Regionalna razvojna agencija gorenjske, 2008
Gorenjska ima 200 585 prebivalcev (junij 2007), kar predstavlja 9,9 % prebivalcev
Slovenije, z 2137 km2 oziroma 10,5 % površine Slovenije pa je Gorenjska šesta
največja slovenska regija. Gostota poselitve je podpovprečna (93,9 prebivalcev/km2),
čeprav nekateri njeni deli predstavljajo večja zgostitvena in urbanizirana območja,
npr. regijsko središče v Kranju (Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 2008).
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Preglednica 5: Občine na območju Gorenjske statistične regije
Število
2007
5437
21 882
2884
4256
8188
5294
15 360
18 584
6871

prebivalcev

leta

Občina
Kranjska gora
Jesenice
Gorje
Žirovnica
Bled
Bohinj
Tržič
Radovljica
Železniki
Gorenja
vas
Poljane
7146
Žiri
4959
Škofja Loka
22 507
Kranj
53 872
Šenčur
8133
Naklo
5150
Jezersko
671
Preddvor
3278
Cerklje
na
Gorenjskem
6762
Vir: SURS, 2008

Po številu prebivalcev je bila občina Kranj daleč pred vsemi, saj je tu živelo skoraj 54
000 prebivalcev. Druga po številu prebivalcev je občina Škofja Loka z 22 507
prebivalci. Takoj za njo pa ji sledijo še Jesenice z 21 882 prebivalci. To sliko
razporeditve števila prebivalstva bo potrebno imeti pred očmi še kasneje, ker je
regijski center potrebno iskati prav nekje v teh občinah.
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RAVNANJE PO POSAMEZNIH OBČINAH
•

OBČINA ŠKOFJA LOKA, ŽELEZNIKI

Za ravnanje z odpadki v občini Škofja Loka in Železniki skrbi Loška komunala. Ta
odpadke pobira in odvaža, hkrati pa ljudi, kar je zelo pomembno, ozavešča in
obvešča, kaj in kako z odpadki, da bi z njimi čim bolj sonaravno ravnali.
Loška komunala ostanek odpadkov vozi trenutno na odlagališče Draga. To
odlagališče je bilo zapolnjeno 31. 10. 2006 in takrat so prenehali s trajnim odlaganjem
odpadkov. V letu 2007 je bila sprejeta nova Uredba o odlaganju odpadkov na
odlagališčih. Ta je na novo opredelila in določila način zapiranja odlagališč. Za
odlagališče Draga je bilo opredeljeno, da se za oblikovanje odlagališča in za
zagotovitev ustreznih naklonov za odvodnjavanje , lahko uporabijo mešani komunalni
odpadki in odpadki, ki vsebujejo trdno vezan azbest, kar mora biti obdelano v tako
imenovanem Načrtu neizvedenih del (NND). Odlaganje lahko poteka najdlje do 31.
12. 2008 kot izvajanje del po NND, vsa sanacijska in zapiralna dela pa morajo biti
zaključena najkasneje 15. 07. 2009. V NND za odlagališče Draga je bilo opredeljeno,
da se odloži še 10 000 ton mešanih komunalnih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo
trdno vezan azbest. To količino bodo do 31. decembra 2008 približno dosegli.
Odlaganje odpadkov oziroma dela po NND potekajo od 1. aprila 2008 (Štalec, 2008).
Pomembno pri vsem tem je, da vozijo na deponijo samo ostanek odpadkov, kar
pomeni, da ostale ločene odpadke vozijo v različna druga podjetja, ki so pristojna za
odvzem različnih odpadkov, in sicer: odpadno embalažo, odpadni papir, embalažni
stiropor v papirni servis Ljubljana – Slopak, kovinske odpadke v Dinos in Surovino,
nevarne odpadke v Kemis Radomlje, lesene odpadke v toplarno Železniki, biološke
odpadke pa v kompostarno na Vrhniko. Če štejemo samo odpadke iz gospodinjstva,
se jih reciklira 55 %, odloži pa 45 %. Če zraven prištejemo še industrijske odpadke, je
delež reciklaže manjši (Štalec, 2008).
Loška komunala ima popolno (100-odstotno) organiziranost odvoza odpadkov, vendar
imajo zaradi razgibanosti terena in razpršenosti poselitve v teh območjih organiziran
odvoz na vsakih 14 dni, medtem ko v območjih večstanovanjske gradnje vsak teden,
oziroma če so želje prebivalcev večje, lahko tudi dvakrat tedensko. Temu primerne so
tudi cene odvoza. V Škofji Loki imajo po sistemu dopisnic odvoz kosovnih odpadkov
organiziran vse leto. Vsako gospodinjstvo prejme 2 dopisnici, ki naj bi jim
zadostovali za 4 leta. Uporabijo ju, ko se pojavi potreba. Kosovne odpadke pripravijo
na odjemno mesto, pokličejo komunalno službo, ki v nekaj dneh pride ponje, in
odvoza jim ni potrebno plačati. V Železnikih imajo akcijo kosovnega odvoza dvakrat
na leto. Sicer jih lahko tudi sami vse leto vozijo v zbirni center. V obeh občinah
zbirajo tudi nevarne odpadke in sicer v Škofji Loki 2-krat letno, v Železnikih pa 1-krat
letno (Štalec, 2008).
V Škofji Loki imajo tudi zbiralnice. Tu skrbijo za odvoz v različnih časovnih
presledkih, odvisno od potrebe. V Železnikih jih pobirajo 13-krat na leto, plastično
embalažo pa na vsakih 14 dni. 2-krat na leto imajo tudi akcijo zbiranja nevarnih
odpadkov. Vse leto pa lahko oddajajo vseh vrst odpadke v zbirne centre, ki so v Škofji
Loki odprti 6 dni v tednu, razen v nedeljo in ob praznikih (Štalec, 2008).
Loška komunalna služba izvaja intenzivno tudi ločeno zbiranje odpadkov. Na
območju občine Škofja Loka je 150 zbiralnic, ki imajo opremo za večji volumen
odpadkov in so z zbiranjem začeli že leta 2000. Na območju Železnikov so začeli
zbirati leta 2001 in imajo 80 zbiralnic z 240-litrskim volumnom. Z zbiralnicami je
- 39 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

pokrito celotno območje, vendar se jih ne da postaviti popolnoma enakomerno,
predvsem zaradi pridobivanja prostora za postavitev zbiralnic, saj jih nihče noče imeti
v bližini svojega doma. Po besedah glavnega vodja za ravnanje z odpadki na Loški
komunalni službi so ljudje že kar dobro ozaveščeni glede ločenega zbiranja. Dal jim
je oceno 3. Problem je nastal pri nekaterih ljudeh, ki ne želijo biti ozaveščeni in tako
vse odpadke mečejo v en smetnjak. V občini Železniki pa je premalo zmogljivosti za
ločeno odlaganje. Občina je sama poskrbela za te smetnjake, jih kupila, vendar so
premajhni, zato ljudje odlagajo odpadke kar v domače smetnjake. Zato tudi prihaja do
neprimernega odlaganja v okolje. Pojavljajo se tudi črna odlagališča, vendar gre
predvsem za odlagališča manjšega obsega. Pri vsem tem se kaže slovenska kultura, ki
je v tem pogledu na nizki ravni (Štalec, 2008).
Na Loški komunali podpirajo predlog, da bi se na Polici pri Naklem zgradil center za
obdelavo odpadkov, saj ni, kar se transporta tiče, predaleč in je v bližini vira
največjega nastajanja odpadkov. Hkrati je pomembno, da bi bilo v bližini naselja, saj
bi se lahko preostanek energije uporabil za segrevanje kakšnih poslovnih objektov.
Podpirajo center, ki bi imel kompostarno, center za sortiranje odpadkov in pa center
za obdelavo odpadkov. Če bi bili odpadki res ločeni, naj bi jih na odlagališče šlo samo
20 %, tako bi odlagališča zadoščala za 30 let. Na Gorenjskem pa gre na odlagališče 90
% odpadkov (Štalec, 2008).
V Škofji Loki odložijo letno 120 kg odpadkov (gospodinjskih odpadkov) na
prebivalca, kar pomeni, da občina z 22 000 prebivalci letno odloži okrog 3 000 000 t
odpadkov, kar je 45 % vseh nastalih odpadkov (Štalec, 2008).
Na komunali imajo jasno zastavljene cilje, v katero smer bi radi izboljšali ravnanje z
odpadki. Pri gospodinjskih odpadkih bi radi prišli pod 100 kg na prebivalca na leto.
Cilj je sicer 50 kg na prebivalca, vendar je to utopija. Pomembno je poskrbeti za
dobro ozaveščenost prebivalstva, ne samo s finančnega vidika, ampak tudi z
okoljevarstvenega. Dober primer je neko podjetje, ki ima vzorno ločevanje odpadkov
in tako posledično tudi realne stroške. Če pa podjetje nima razvite okoljske zavesti in
odpadkov ne ločujejo, imajo tudi temu primerne stroške.
Hkrati pa upajo, da se bo na Gorenjskem končno nekaj premaknilo in se bo v
najkrajšem možnem času uredil Center za ravnanje z odpadki. Pri tem moramo biti
pozorni na lokacijo, saj je oddaljenost od vira največje koncentracije odpadkov zelo
pomembna. Še posebej v času, ko se vsi naftni derivati dražijo in bo strošek prevoza
odigral pomembno vlogo. Hkrati pa prometno onesnaževanje prispeva velik delež k
onesnaževanju našega planeta (Štalec, 2008).
•

OBČINA TRŽIČ

Javno podjetje Komunala Tržič skrbi za odvoz in ozaveščanje ljudi v občini Tržič.
Ostanek odpadkov vozijo na odlagališče Kovor. Tu odložijo 70 % komunalnih
odpadkov, 30 % pa predstavljajo odpadki iz proizvodnje, obrti in ostalih dejavnosti. V
občini ima 98 % ljudi organiziran tedenski odvoz odpadkov, ostali pa na 14 dni.
Tržiška komunala ima enkrat letno organiziran odvoz kosovnih odpadkov po načelu
»od vrat do vrat« in sicer poteka odvoz kosovnih odpadkov isti dan kot odvoz
komunalnih odpadkov. Občani morajo postaviti kosovne odpadke en dan pred
dnevom, določenim za odvoz, na odjemno mesto komunalnih odpadkov, kar pomeni,
da kosovne odpadke postavijo poleg posode za odpadke. Na to mesto občani Tržiča
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postavijo naslednje kosovne odpadke: belo tehniko, pohištvo, vzmetnice, talne obloge,
preproge, električno in elektronsko opremo, računalnike, kopalniško opremo,
rekvizite za prosti čas (Vavpotič, 2008).
Poleg kosovnih odpadkov odvažajo tudi nevarne odpadke. Za zbiranje in odvoz
poskrbi podjetje Kemis s premično zbiralnico, ki jo po razporedu postavi na odjemno
mesto. Tako kosovne kot tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani
oddajajo brezplačno v zbirnem centru v Kovorju pri vhodu na odlagališče.
V občini Tržič imajo organizirano ločeno zbiranje odpadkov in sicer teče projekt
ločenega zbiranja odpadkov od leta 2002 naprej. Do sedaj je bilo v občini urejenih 25
zbiralnic. Opremljeni so s posodami za zbiranje naslednjih vrst odpadkov: papir in
drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke (modra
posoda), drobne odpadne embalaže iz stekla (zelena posoda), drobne odpadne
embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov (rumena posoda), drobne odpadne
embalaže iz kovine (rdeča posoda). Tako letno zberejo približno 300 ton ločenih
odpadkov. Zbiralnice so postavljene precej enakomerno po vsej občini, tako kot to
določa uredba (Vavpotič, 2008).
•

OBMOČJE KOMUNALE KRANJ

Komunala Kranj skrbi za odvoz odpadkov v MO Kranj, v občinah Naklo, Preddvor,
Šenčur, Cerklje in Jezersko. Ves ostanek odpadkov vozijo na odlagališče nenevarnih
odpadkov Tenetiše. V teh občinah ima 90 % krajanov organiziran tedenski odvoz
odpadkov, ostali pa še 2-krat na teden.
V teh občinah imajo organizirane akcije zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov in
sicer odvažajo nevarne odpadke enkrat letno glede na to, kje in kdaj se dogovorijo z
občinami. Akcije zbiranja kosovnih odpadkov potekajo po sistemu dopisnic »od vrat
do vrat«. Vsako gospodinjstvo prejme dve dopisnici na leto, s katerima naroči
brezplačen odvoz dveh kubičnih metrov odpadkov. Kosovne odpadke se pripravi
poleg svojega običajnega zabojnika za mešane komunalne odpadke. Preko vsega leta
pa lahko odpadke pripeljejo v zbirni center. Leta 2007 so zbrali 510 260 t kosovnih
odpadkov in se lahko primerjajo z ostalimi komunalnimi službami (Flis, 2008).
V vseh občinah, za katere Komunala Kranj upravlja ravnanje z odpadki, imajo
postavljenih skupaj 235 zbiralnic, od tega v MO Kranj 172. Ločeno zbirajo odpadke
preko zbiralnic, kjer imajo zabojnike za papir, steklo in pločevinke, ter preko zbirnih
centrov (glavne skupine - papir, steklo, karton, plastika, kovine, elektronika, bela
tehnika, papirna embalaža, plastična embalaža, les …), nevarne odpadke preko akcije
zbiranja nevarnih odpadkov in na zbirnih centrih, organizirajo pa tudi akcije pobiranja
kosovnega odpada. Projekt ločenega zbiranja odpadkov teče od leta 2001. Zbiralnice
so po občinah postavljene po zakonski osnovi (ena zbiralnica na 500 prebivalcev).
Lokacije predlagajo predsedniki krajevnih skupnosti ali krajani in sicer: v MO Kranj
jih je 172, v občini Naklo 3, v občini Preddvor 8, v občini Šenčur 21, v občini Cerklje
26 in v občini Jezersko 5. Tako so v letu 2007 zbrali 8677 t ločenih odpadkov. Za
primerjavo lahko navedem podatek, da je bilo na deponijo Tenetiše prepeljanih 37
617,317 t odpadkov. Ljudje so v zadnjem času obveščeni glede ločenega zbiranja
odpadkov kar z več strani, vendar je v praksi tako zbiranje še preskromno. To bi
lahko popravili v prihodnje, ko bo še kako pomembno, koliko odpadkov bomo ločeno
zbrali, saj bomo s tem precej podaljšali življenjsko dobo regijskega odlagališča
odpadkov (Flis, Komunala Kranj, 2008).
Komunala Kranj je bila bolj zainteresirana, da bi regijsko odlagališče odpadkov
uredili v Tenetišah, predvsem zato, ker je tu že degradirano okolje, vendar je
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Ministrstvo za okolje in prostor z Operativnim programom odstranjevanja odpadkov
(marec 2008) določilo, da bodo zgoraj naštete občine svoje odpadke vozile najprej v
Exoterm, ki je v občini Naklo. Tam naj bi delovala sortirnica. Ostanek odpadkov se
bo vozil na regijsko odlagališče Kovor in sicer po letu 2009. Glede Exoterma so
zadovoljni, saj je zaradi bližine in s tem manjših stroškov prevoza primerna lokacija
(Flis, Komunala Kranj, 2008).
V prihodnje se Komunala Kranj glede gospodarjenja z odpadki osredotoča na nov
načrt ločevanja odpadkov na izvoru (ločeno zbiranje bioloških odpadkov – kuhinjskih,
embalaže, več ločevanja na zbirnih centrih).
•

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

V Občini Gorenja vas-Poljane imajo urejeno ločeno zbiranje naslednjih vrst
odpadkov: komunalni odpadki, steklo, embalaže, kosovni odpadki in nevarni odpadki.
Dejavnost gospodarske javne službe za ravnanje s komunalnimi odpadki zajema
zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov na območju občine Gorenja vasPoljane.
Izvaja
jo
režijski
obrat
občine
Gorenja
vas-Poljane.
V letu 2002 je občinski svet občine Gorenja vas-Poljane sprejel Odlok o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 95/02. Z letom 2005 se je skladno z veljavno
zakonodajo in s sprejetimi akti uvedel nov način izvajanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki, kar je pomenilo, da se je dotedanje plačevanje
odpadkov, ki je bilo vezano na število oseb, nadomestilo s plačevanjem v odvisnosti
od velikosti posode oz. vreče za odpadke in v odvisnosti od predvidenega števila
mesečnih
odvozov
(Občina
Gorenja
vas-Poljane,
2008).
V Občini Gorenja vas-Poljane je v redni odvoz komunalnih odpadkov vključeno
celotno območje občine. Odvoz se izvaja tedensko v urbanih področjih,
štirinajstdnevno v določenih odmaknjenih naseljih in mesečno na podeželju.
Občina Gorenja vas-Poljane trenutno ostanke komunalnih odpadkov odlaga na
deponiji komunalnih odpadkov v Logatcu, za kar ima sklenjeno pogodbo o odlaganju
ostankov komunalnih odpadkov na komunalno odlagališče Ostri vrh, ki jo je
podpisala z Občino Logatec. Do dogovora o novem odlagališču je Občina Gorenja
vas-Poljane, skupaj z občinami Škofja Loka, Železniki in Žiri, ostanke komunalnih
odpadkov odlagala na deponiji nenevarnih odpadkov v Dragi. Težava dotedanjega
odlagališča je bila v tem, da je postalo fizično zapolnjeno (Občina Gorenja vasPoljane, 2008). Ločeno zbrane frakcije, ki se zbirajo v ustreznih zabojnikih na
ekoloških otokih, se skladno z Dogovorom o prevzemu odpadne embalaže od
izvajalcev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki oddajo družbi Slopak d.o.o.
iz Ljubljane. SLOPAK je gospodarska družba, ki svojim naročnikom, zavezancem za
ravnanje z odpadno embalažo, zagotavlja izpolnjevanje njihove obveznosti tako, da
organizira in izvaja prevzem, razvrščanje, predelavo in reciklažo odpadne embalaže v
Sloveniji. V občini Gorenja vas-Poljane imajo 50 zbiralnic za zbiranje embalaže,
stekla in papirja. Zbiralnice so namenjeni zbiranju odpadne embalaže in papirja iz
gospodinjstev (Občina Gorenja vas-Poljane, 2008).
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•

OBČINA KRANJSKA GORA

V občini Kranjska Gora skrbi za odvoz odpadkov Javno komunalno podjetje Kranjska
Gora. Ti odpadke odlagajo na odlagališče Mala Mežakla nad Jesenicami, kamor
tedensko vozijo vse odpadke, saj ima 100-odstotno pokrit tedenski odvoz odpadkov.
Njihov cilj pa je predvsem to, da bi preprečili nastajanje in omogočili zmanjševanje
količine odpadkov, preprečili neorganizirano odlaganje odpadkov, povzročiteljem
odpadkov izboljšati dostop do storitev javne službe in zagotoviti učinkovito izločanje
ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter uveljavitev načela »Stroške plača
povzročitelj komunalnih odpadkov« (Javno komunalno podjetje Kranjska Gora,
2008).
V občini imajo zagotovljen 100-odstotni odvoz. Dvakrat letno organizirajo akcijo
odvoza kosovnega odpada in v sklopu te akcije poteka zbiranje nevarnih odpadkov po
vsej občini. Gospodinjstva v začetku leta prejmejo 2 kupona za odvoz 1 m3 odpadkov,
ki jih ob oddaji kosovnih odpadkov izročijo uslužbencem Komunale. Količine, ki
presežejo 2 m3, lahko občani oddajo v zbirni center Tabre. Tako letno zberejo 450–
500 ton kosovnih odpadkov.
V občini so leta 2003 začeli tudi z ločenim zbiranjem odpadkov in sicer za steklo,
papir, plastiko, pločevinke. Postavljenih imajo 16 zbiralnic enakomerno po vsej
občini. Vsako leto zberejo ločeno okrog 100 ton, ostane pa še 3500 ton odpadkov. V
občini Kranjska Gora je zelo razvit turizem, zato je tu veliko občasno oz. za krajši čas
stanujočih oseb. Tako se vidi tudi razlika pri ločevanju odpadkov, saj so stalno
bivajoči precej osveščeni glede tega, medtem ko pa občasni niso osveščeni.
Prav glavni cilji komunale glede gospodarjenja z odpadki so namenjeni povečanju
ločenega zbiranja odpadkov, ozaveščanju prebivalcev, pobiranju ločeno zbranih
frakcij od vrat do vrat. Hkrati pa bi bilo po njihovem mnenju najboljše, da bi ravnanje
z odpadki regijsko zasnovali tako, da bi vsaka občina imela zbirni center s sortirnico
odpadkov, ostanek pa bi potem vozili v sežigalnico (Javno komunalno podjetje
Kranjska Gora, 2008).
Če bi iskali lokacijo za regijsko odlagališče, bi dali prednost že obstoječim lokacijam.
Pri tem bi bilo pomembno, da se ne bi vmešavali politika in ljudje z globokimi žepi
(Javno komunalno podjetje Kranjska Gora, 2008).
•

OBČINA RADOVLJICA

V občini Radovljica in tudi Bohinj skrbi za odvoz odpadkov Komunala Radovljica.
Ti ostanke odpadkov odvažajo na odlagališče Mala Mežakla. 100 % prebivalstva v
občini Radovljica ima tedensko organiziran odvoz odpadkov.
Urejeno imajo tudi ločeno zbiranje odpadkov in sicer za papir, steklo, plastiko, kovine
na zbiralnicah ločenih frakcij, urejen zbirni center, kjer se ločeno zbirajo kosovni
odpadki, posebni odpadki, oprema OEE, kovine, plastika, les, papir, steklo, gradbeni
material, tekstil, gume. V občini imajo postavljenih 108 zabojnikov za papir, 100 za
steklo, 72 za plastiko in 62 za pločevinke. Z ločenim zbiranjem stekla in papirja so
začeli leta 1995, plastike in kovin leta 2004, zbirni center pa je začel delovati leta
2004. Sledijo cilju, da vsem prebivalcem približajo ločeno zbiranje, zbiralnice pa so
postavljene po vseh krajih v občini. Vsaka vas ima najmanj eno svojo zbiralnico
ločenih frakcij. Postavljene so ob trgovinah, trgovskih centrih, šolah, vrtcih … V letu
2007 so tako zbrali 892 914 kg ločenih odpadkov.
Gospodinjstva imajo možnost brezplačne oddaje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
vsak dan v tednu razen nedelje na zbirnem centru Radovljica. V občini Bohinj je
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akcija organizirana 1-krat letno. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je
organiziran po sistemu individualnega naročanja na podlagi dopisnic. Vsako
gospodinjstvo, ki je plačnik komunalnih storitev, dobi 2 dopisnici za kosovni odvoz.
Komunala redno objavlja članke z ekološko vsebino v Deželnih novicah in
Linhartovem občasniku z namenom osveščanja lokalnega prebivalstva. Sodeluje tudi
z osnovnimi in srednjimi šolami na območju občine Radovljica.
Glede gospodarjenja z odpadki je glavni cilj uspešno ločeno zbiranje, postaviti
dodatne lokacije za zbiranje ločenih frakcij, ozaveščanje lokalnega prebivalstva. Kar
pa je najpomembneje, prizadevajo si, da se zmanjšajo količine odloženih odpadkov
(Dolar, Komunala Radovljica, 2008).
•

OBČINA ŽIRI

Na področju ravnanja z odpadki so se v občini Žiri spremembe začele dogajati
novembra 2006, ko je bilo odlagališče komunalnih odpadkov Draga polno. Vse štiri
občine uporabnice so se na podlagi ponujenih možnosti odločile za odlaganje
odpadkov na odlagališče Ostri vrh v Logatcu, kjer pa je cena odlaganja veliko višja
kot na lastnem odlagališču. Zaradi višjih cen in po drugi strani zaradi vse boljšega
uveljavljanja ločenega zbiranja odpadkov so prešli na štirinajstdnevni odvoz
komunalnih odpadkov, kar omogoča uporabnikom, da z doslednim ločevanjem
odpadkov zmanjšajo stroške, razen pri večjih povzročiteljih (bloki na Partizanski,
Jezerski in Triglavski ulici, OŠ Žiri, trgovine, pokopališče ...), kjer se odpadki še
vedno odvažajo tedensko. Dejavnost gospodarske javne službe za ravnanje s
komunalnimi odpadki, ki zajema zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov
na območju občine Žiri, izvaja režijski obrat občine Žiri. Za ozaveščanje in ostalo
informiranje skrbi občina sama (Občina Žiri, 2008).
Občani lahko organske odpadke pripeljejo in brezplačno oddajo pri kmetiji Pustotn'k.
V ta namen so postavljeni leseni kompostniki, kamor odložijo vse organske odpadke,
razen vej, ki jih odložijo na vrhu odlagališča, ob desnem robu.
Kosovne odpadke lahko pripeljejo in brezplačno oddajo v zbirnem centru v Osojnici.
Uporabnik lahko ob predložitvi dokazila o plačani storitvi za pretekli mesec 1-krat
letno v Osojnico brezplačno pripelje do 1 m3 odpadkov.
Inertne odpadke (zemlja, pesek, opeka, kamenje, kosi betona ipd.) lahko do 5 m3
dnevno gospodinjstvo brezplačno odda na odlagališču Pustotn'k. Manjše količine
gradbenih odpadkov (ometi, keramika, lepila, apno, cement) oddajajo v namenski
zabojnik v Osojnici. Od tu se predajo v reciklažo pooblaščenemu podjetju CP Kranj.
Med odpadki je veliko »koristnih«, ki jih je mogoče ponovno predelati v nove izdelke.
Taki odpadki so papir, steklo ter plastična in kovinska embalaža. Pri prepoznavanju
koristnih odpadkov pomaga ''zelena pika'', s katero so označeni izdelki, katerih
embalaža se lahko reciklira (ponovno predela). Te odpadke zbirajo v zbiralnicah, ki
jih je skupaj z zbirnimi mesti 113 (Občina Žiri, 2008).
Nevarne odpadke občani oddajajo v centru za ravnanje z odpadki v Osojnici.
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•

OBČINA BOHINJ

Občina Bohinj – režijski obrat skrbi in odvaža odpadke na odlagališče Mala Mežakla.
Pokritost odvoza odpadkov je 100-odstotna. Režijski obrat zagotavlja tudi ločeno
zbiranje odpadkov - papir, steklo, plastiko in kovine. Na območju občine Bohinj je 32
ekootokov. Papir in steklo se zbirata že več kot 10 let, plastika in pločevina pa od leta
2006 na 10 ekootokih, od 2007 pa še na 5 ekootokih, do konca tega leta se planira
ureditev še ostalih ekootokov. Po en ekootok je postavljen v vsakem naselju, v večjih
naseljih pa več. Na leto v občini Bohinj zberejo in odpeljejo na deponijo okoli 1850
ton komunalnih odpadkov, ločeno zbranih pa 167 ton. Ločeno zbiranje pripomore k
manjši skupni količini oddanih odpadkov na odlagališče, manjše onesnaženje narave
in posledično tudi manjši ceni deponiranja. Zavedajo se, da bi se glede osveščenosti
lahko storilo še več, saj ta ni na zadovoljivi ravni (Strgar, 2008).
Enkrat letno organizirajo akcijo zbiranja kosovnih odpadkov, občane obvestijo z
obvestilom in urnikom odvoza za posamezno naselje, obvestilo pošljejo po pošti
vsakemu gospodinjstvu. Zbiranje nevarnih odpadkov organizirajo enkrat letno.
Lokacijo in datum zbiranja sporočijo z obvestilom po pošti vsakemu gospodinjstvu.
Na leto zberejo okoli 150 ton kosovnih odpadkov (Strgar, 2008).
V naslednjem letu se predvideva izbira koncesionarja za zbiranje in odvoz odpadkov
v občini Bohinj, takrat se predvideva zbiranje plastike in papirja od vrat do vrat.
Občina si prizadeva, da bi glede gospodarjenja z odpadki dosegli naslednje cilje:
zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov na deponijo, povečanje ločeno
zbranih frakcij in kompostiranje bioloških odpadkov.
Občina Bohinj bo imela ali ima zelo malo vpliva na izbiro lokacije regijske deponije.
Želje občine je, da bi bila lokacija regijskega centra čim bližja in cena odlaganja
sprejemljiva. Vsekakor pa mora biti zadosti odmaknjena od naselij. Po njihovih
besedah bi bilo najbolje, da bi zasnovali ravnanje z odpadki regijsko z izgradnjo
sežigalnice (Strgar, 2008).
•

OBČINI JESENICE IN ŽIROVNICA

V občinah Jesenice in Žirovnica skrbi za odvoz odpadkov Jeko – in komunalno
podjetje Jesenice. Odpadke odvažajo na odlagališče Mala Mežakla.
Organiziran imajo tudi odvoz kosovnih odpadkov in sicer po sistemu, da v začetku
leta na vsa gospodinjstva v občinah Jesenice in Žirovnica naslovijo dopisnici za odvoz
kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Z dopisnicama lahko kadar koli v koledarskem
letu občani naročijo odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstva in komunalno
podjetje
pride
ponje
.
Vsakemu gospodinjstvu pripadata na leto dve dopisnici oziroma skupna količina 4
m3 kosovnih odpadkov (na vsako dopisnico po 2 m3 ). Dopisnici se lahko izkoristita
vsaka posebej ali obe hkrati. V občini Jesenice in občini Žirovnica vsako leto
organizirajo spomladansko in jesensko akcijo zbiranja nevarnih gospodinjskih
odpadkov. Od decembra 2006 dalje je možna oddaja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev tudi pri vstopu na odlagališče Mala Mežakla.
V občini Jesenice sta trenutno postavljena 102 ekološka otoka za ločeno zbiranje
odpadnega papirja, stekla, plastenk in pločevink. Morda bodo k večjim količinam
ločeno zbranih odpadkov pripomogle tudi torbe Eko, ki so jih konec lanskega leta
prejela vsa gospodinjstva v občini Jesenice.
Vsekakor bo velika pridobitev za občane Jesenic in za podjetje JEKO-IN, Zbirni
center Podmežakla. Občani bodo v zbirni center lahko brezplačno pripeljali in odložili
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vse frakcije komunalnih odpadkov (omejeno količino), ki nastajajo v gospodinjstvih
(Jeko-in Jesenice, 2008).
•

OBČINI BLED IN GORJE

V občinah Bled in Gorje skrbi za ravnanje z odpadki Infrastruktura Bled, medtem ko
odpadke odvaža podjetje Saubermacher. Saubermacher vozi odpadke v Lenart, tam
nekatere še prebira, potem pa naprej vozi v Spodnji Stari grad in Ormož. 99,9 %
občanom tedensko odvažajo odpadke.
Imajo urejeno ločeno zbiranje odpadkov. Ločeno se zbirajo: papir in karton, steklo,
oblačila in tekstil, kovine, les, baterije in akumulatorji, električna in elektronska
oprema, jedilno olje, gume, odpadni tonerji, nevarni odpadki, zeleni rez, ravno steklo,
gradbeni material, sijalke in embalaža iz papirja, kartona, stekla, plastike in kovin.
Imajo 64 zbiralnic ločenih frakcij in zbirni center. Z ločenim zbiranjem so začeli leta
2002. Zbiralnice so razporejene enakomerno po vsej občini, medtem ko so v bolj
strnjenih območjih bolj pogoste. Letno zberejo 1 120 032 kg ločenih odpadkov (leta
2007), medtem ko je drugih odpadkov odloženih na deponijo 3 349 375 kg (leta
2007). Po besedah Infrastrukture Bled naj bi bili občani Bleda dovolj osveščeni glede
ločenega zbiranja odpadkov.
V občini imajo organizirano zbiranje nevarnih in kosovnih odpadkov in sicer
uporabnikom oz. povzročiteljem odpadkov lahko po predhodnem naročilu in
predložitvi kupona 2-krat letno kosovne odpadke pridejo iskat na dom v
pomladanskem (marec, april, maj) ali jesenskem (september, oktober, november)
terminu. V ta namen izdelajo koledar odvoza kosovnih odpadkov za obe občini, ki ga
občani skupaj s kuponoma prejmejo na dom. Vrednost kupona je 2 m3, kupon ne
zajema brezplačnega odvoza gradbenega materiala, salonitnih plošč, avtomobilskih
delov, avtomobilov in vej - zeleni rez. Organizirajo tudi tedenski odvoz mešanih
komunalnih odpadkov, 14-dnevni odvoz plastike in 1-krat mesečno odvoz papirja in
papirne embalaže. Kosovni odvoz je 1-krat ali 2-krat na leto.
Glede gospodarjenja z odpadki si prizadevajo zbrati čim več ločeno zbranih odpadkov
in ustreči uporabnikom komunalnih storitev. Da bi izboljšali ravnanje z odpadki, je po
njihovem mnenju potrebno uvesti ločeno zbiranje bioloških odpadkov (Infrastruktura
Bled, 2008).
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Preglednica 6: Količine zbranih in odloženih odpadkov v gorenjskih občinah leta
2006
količine
zbranih (t) količine odloženih (t)
4502
3349
2521 2521(?)
8351 -

Bled
Bohinj
Jesenice
Gorenja vas Poljane
1179 Cerklje na
46755 zbranih
Gorenjskem
2947 37517 odloženih
Jezersko
233
Kranj
29622
Šenčur
3478
Naklo
2023
Preddvor
1461
Radovljica
6991 Kranjska Gora
2919 Škofja Loka
6955
2640
Tržič
7453
7103
Železniki
1529
486
Žiri
1362 Žirovnica
1709 Vir: Gorenjska komunalna podjetja, 2008
Preglednica količin zbranih in odloženih odpadkov kaže, da gre velik delež odpadkov
na odlagališče. Na primer na območju Komunalnega podjetja Kranj podatki kažejo, da
gre 80 % vseh zbranih odpadkov na odlagališče, medtem ko občina Škofja Loka na
odlagališče odpelje približno 40 % zbranih odpadkov. Iz podatkov je razvidno, da je
ogromno razlik med občinami oziroma različnimi komunalnimi podjetji. (Gorenjska
komunalna podjetja, 2008)
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NEUREJENA ODLAGALIŠČA
Neurejena odlagališča so vir onesnaževanja podtalnice, vodotokov in zraka.
Obremenjujejo in ogrožajo okoliško prebivalstvo. Hkrati so taka odlagališča eden
največjih virov metana, toplogrednega plina, ki nastaja zaradi razgradnje odloženih
bioloških odpadkov. Odlagališča so spomenik nepovrnljivi izgubi naravnih virov
(Keuc, 2005).
Kljub temu, da posamezna odlagališča zaradi velikosti in sestave nimajo večjega
vpliva na okolje, ne smemo zanemariti skupnih negativnih posledic. Številna majhna
odlagališča so možni vir infekcij, so vzrok povečanemu številu glodalcev in
zasmetenosti pokrajine. Med gospodinjskimi so tudi posebni odpadki, zato izcedne
vode niso obremenjene samo z organskimi, ampak tudi s kemičnimi snovmi, ki se pri
pronicanju skozi prodnato naplavino ne razgradijo. Zelo veliko odlagališč odpadkov
kaže neustrezen odnos prebivalstva do lastnega okolja (Napokoj, 1993).
Podzemne in površinske vode so zaradi divjih odlagališč najbolj ogrožen element
pokrajine, veliko bolj kot zrak, kmetijske površine ali neposredno živa bitja.
Glede divjih odlagališč je na Gorenjskem urejeno zelo različno. Nekatere občine
imajo ta odlagališča evidentirana, druga ne, tako da prihaja do velikih razlik. V
nadaljevanju bo predstavljeno, kako nekatere občine gledajo na to problematiko.
•

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Občina ima popis evidentiranih divjih odlagališč. O tem se je tudi veliko govorilo,
vendar nič naredilo. Na tem območju je zdaj več manjših odlagališč.
Nekaj jih je v starih gramoznicah in resnično predstavljajo neposredno in razmeroma
veliko nevarnost za okolje. Kar nekaj je odlagališč gradbenega materiala, ki sicer ne
predstavljajo posebne ekološke nevarnosti, so pa z vizualnega vidika neprimerna in
predstavljajo potencialno možnost za nadaljnje odlaganje tudi nevarnejših odpadkov.
V večjih krajih je bilo že prej organizirano zbiranje in odvažanje odpadkov, v manjših
naseljih in posameznih gorskih kmetijah pa ne. Stanje se je bistveno izboljšalo in tako
imajo tudi v odročnih krajih na izbranih lokacijah postavljene zaboje za organizirano
zbiranje odpadkov. Zato je potrebno omeniti, da so občinski organi s strategijo
organiziranega zbiranja odpadkov na celotnem območju občine kot tudi s postavitvijo
posebnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov dosegli velik učinek ne le pri večji
čistoči občine in zmanjševanju nastanka črnih odlagališč, ampak predvsem pri splošni
osveščenosti prebivalcev glede pomembnosti varovanja lastnega okolja in narave v
celoti.
Občani so se v glavnem že navadili na organizirano in ločeno zbiranje odpadkov.
Ponekod to sega tako daleč, da so si posamezni prebivalci predvsem hribovitih
predelov začeli samoiniciativno čistiti in pospravljati stara odlagališča odpadkov z
lastnih površin in jih odvažati na organizirana zbirališča.
Da bi rešili problem, bi potrebovali še 2 zbirna centra in zbiralnice in s tem dali
ljudem možnost, da oddajo odpadke, saj oddaljenost precej vpliva na to, ali jih bodo
peljali v center ali kam drugam. Začeti pa je potrebno s tem izobraževanjem že v
osnovnih šolah . K reševanju teh problemov bi verjetno pripomoglo tudi kaznovanje.
Nad neurejenimi odlagališči bi morali imeti nadzor , ljudi pa bi bilo treba kaznovati z
denarno kaznijo. Tako bi vsakdo razmislil, kaj bi bilo bolje, in sčasoma bi se tudi
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miselnost v glavah slovenskih ljudi spremenila. Za smeti bi bilo potrebno postaviti
realno ceno (Občina Škofja Loka, 2008).
•

OBČINA KRANJ

Podjetje Komunala Kranj se zaveda problema divjih odlagališč, vendar se ta tudi
sproti očistijo. Bilo jih je več, ko sta bila deponija Tenetiše in zbirni center Tenetiše
zaprta (nov., dec. 2007, januar in februar 2008). To problematiko bi lahko rešil
predvsem vsak posameznik doma, če bi se obnašal bolj okoljevarstveno, hkrati pa bi
bilo manj odlagališč, če bi bilo več možnosti ločevanja doma (biološki odpad, več
pobiranja od vrat do vrat - embalaže), kar je tudi predvideno z novim programom, ki
se pripravlja (Komunala Kranj, 2008).
•

KOMUNALA KRANJSKA GORA

Vsako leto naj bi jih bilo vsaj 10. Ta problem bi rešili najbolj s kaznovalno politiko,
ko bi imeli občinske redarje, da bi izvajali nadzor (Komunala Kranjska Gora, 2008).
•

KOMUNALA RADOVLJICA

Nimajo točnega podatka, koliko je evidentiranih divjih odlagališč. Vsako leto sanirajo
2–3 taka odlagališča. Zavedajo se, da bi to problematiko lahko rešili z inšpekcijskim
nadzorom (Dolar, 2008).
•

OBČINA BOHINJ

V občini Bohinj ni neurejenih odlagališč, mogoče je problem odlaganja gradbenih
odpadkov, ki pa se v zadnjem času zmanjšuje.
Problematiko bi lahko rešili z osveščanjem prebivalcev. Prebivalcem je treba dati
možnost za odlaganje odpadkov, ki jih ne potrebujejo (Strgar, 2008).
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ODPADKOVNI TOKOVI NA GORENJSKEM
Med območja, ki še nimajo urejenega regijskega centra za ravnanje z odpadki, spada
tudi Gorenjska, ki se prav tako spopada s težavo prenapolnjenosti in neustreznostjo
lokalnih odlagališč. Na Gorenjskem vsako leto nastane okrog 84 000 ton odpadkov,
kar predstavlja okoli 10 % skupne količine odpadkov na celotni slovenski ravni
(Statistični urad RS, 2008).
Preglednica 7: Količina komunalnih odpadkov in njim podobnih odpadkov iz
industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami,
zbranimi z javnim odvozom odpadkov v letu 2005 po posameznih pokrajinah
Slovenije (v tonah)
količina
pokrajina
odpadkov (t)
Pomurska
35 347
Podravska
141 825
Koroška
27 179
Savinjska
97 279
Zasavska
17 275
Spodnjeposavska
27 459
Jugovzhodna Slovenija 48 844
Osrednjeslovenska
220 186
Gorenjska
84 566
Notranjsko-kraška
21 088
Goriška
59 232
Obalno-kraška
51 300
SLOVENIJA
831 578
Vir: Statistični urad RS, 2008

delež (%)
4,3
17
3,3
11,7
2,1
3,3
5,9
26,5
10,1
2,5
7,1
6,2
100

Nastajanje odpadkov
Količine nastalih odpadkov na nekem območju so povezane s številom prebivalcev,
življenjskim standardom in ozaveščenostjo prebivalcev. Z naraščanjem števila
prebivalcev in življenjskega standarda naraščajo tudi količine odpadkov, z
ozaveščenostjo pa je mogoče količine nastalih odpadkov zmanjšati.
Proizvajamo 84 000 ton odpadkov letno, le 12 % od teh se reciklira. Na Gorenjskem
ustvarimo desetino vseh slovenskih odpadkov oziroma približno 84 000 ton letno
(2006), od tega 74 % v gospodinjstvih, 24 % v industriji in 3 % v drugih okoljih (vir:
SURS). Kar 88 % vseh odpadkov se odlaga na odlagališčih, 7 % (sicer nad
slovenskim povprečjem) se oddaja drugim specializiranim zbiralcem, 2 % se reciklira,
po 1 % pa kompostira oz. oddaja kot reciklažna embalaža ali drugače predeluje
(Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 2008).
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Poselitev kot vir nastajanja odpadkov je pomemben kazalnik, v katerem delu
Gorenjske nastaja največ odpadkov. Iz slike 3 se lepo vidi, kje je največja gostota
prebivalstva, zato se tu pričakujejo tudi največje količine odpadkov in sicer v
gorenjski prestolnici Kranj in v okoliških občinah (Naklo, Škofja Loka, Šenčur).
Gostota poselitve je zelo pomemben kazalnik, ki ga bom tudi sama upoštevala pri
izbiri lokacije za postavitev regijskega centra za ravnanje z odpadki. Kje je
skoncentrirana večina prebivalstva, je pomembno predvsem iz ekonomskega vidika,
na to pa vpliva tudi transport, ki bo v prihodnje še kako pomemben, saj se cena goriv
iz tedna v teden zvišuje. Hkrati je promet tudi glavni onesnaževalec okolja in bo
potrebno še dodatno paziti, da bo narejenih čim manj kilometrov pri vsakodnevnem
prevozu odpadkov.
Slika 7: Gostota poselitve

Vir: Regionalna razvojna agencija, 2008
Skupne količine odpadkov, zbranih z javnim odvozom na območju Gorenjske, iz leta
v leto naraščajo (preglednica 11). Tako so s 73 107 ton odpadkov leta 2002 narasle na
84 564 ton leta 2006. Naraščanje je nekoliko močnejše kot je za celotno Slovenijo, so
pa velike razlike med posameznimi občinami. Pri treh občinah - Žiri, Naklo, Bled je
opaziti celo upad količin odpadkov, kar je presenetljivo. Daleč največje količine
odpadkov prispeva mestna občina Kranj s skoraj 30 000 tonami leta 2006.
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Preglednica 8: Količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom (tone) od
leta 2002 do 2006
2002
4725
1781

Bled
Bohinj
Cerklje
na
Gorenjskem
1985
Gorenja
vasPoljane
1042
Jesenice
7610
Jezersko
69
Kranj
26 624
Kranjska Gora
863
Naklo
2190
Preddvor
821
Radovljica
6210
Šenčur
2532
Škofja Loka
6588
Železniki
1278
Žiri
1432
Žirovnica
1295
Tržič
6062

2003
4238
2021

2004
4444
2036

2005
4346
2324

2006
4502
2521

indeks
2006/2002
95,28042
141,5497

4302

2738

3433

2947

148,4635

1078
7397
330
44 034
2909
3793
2089
6201
4269
6488
1124
1415
1482
6351

1215
1551
204
27 232
2436
2082
1482
6447
2744
5832
871
1558
7724
6690

861
7525
370
27 553
2704
2633
1665
6184
4082
7330
894
1200
1533
6433

1179
8351
233
29 622
2919
2023
1461
6991
3478
6955
1529
1362
1709
6782

113,1478
109,7372
337,6812
111,2605
338,2387
92,37443
177,9537
112,5765
137,3618
105,5707
119,6401
95,11173
131,9691
111,8773

Vir: Statistični urad RS, 2008
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Slika 8: Količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom (tone) v letu 2006

Količine odpadkov po občinah zbrane z javnim odvozom (t) leta 2006

Kranjska Gora

Jesenice
Žirovnica

Tržič

Bled

v

Jezersko

LEGENDA:
Preddvor

Radovljica
Bohinj

do 500

Naklo

Železniki

v

Kranj

Cerklje na
Gorenjskem

501 - 1500

Šenčur

1501 - 2500
Škofja Loka

2501 - 5000

Gorenja vas-Poljane

5000 in več

Žiri

občine z največjimi
količinami odpadkov

k

Vir: GURS, 2008
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Po podatkih Statističnega urada RS so za leto 2008 največje količine odpadkov v
osrednji Gorenjski, in sicer na območju Kranja. Potem je Zgornjesavska občina –
Jesenice, za njo pa se razvrstijo še občine Škofja Loka, Tržič in Radovljica. Z
najmanjšimi količinami se lahko pohvali bolj odmaknjena občina Jezersko, ki je v letu
2006 pridelala nekaj več kot 230 ton odpadkov.
Slika 9: Skupne količine odpadkov na prebivalca v kg leta 2007
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Vir: Statistični urad RS, 2008
Podatki kažejo (SURS, 2008), da največ odpadkov na prebivalca »pridelajo« v
zahodni Gorenjski – Kranjska Gora, Bled, Bohinj in pa Kranj, ki je v vseh kategorijah
odpadkov med vodilnimi, zato ga lahko označimo kot občino z najbolj nesonaravnim
ravnanjem z odpadki.
Na drugi strani pa imamo občine Škofja Loka, Žiri, Železniki, Gorenja vas-Poljane, ki
imajo podpovprečne količine odpadkov glede na ostale gorenjske občine. Zasluge
gredo tudi Loški komunali, saj zelo veliko naredi za osveščanje prebivalcev in se
trudi, da bi se razumevanje ljudi spremenilo in bi na odpadke gledali drugače kot
gleda trenutno velika večina Gorenjcev.
Preglednica 9: Število zbiralnic ločeno zbranih frakcij po občinah
Občine

Kranj
Naklo
Preddvor
Šenčur
Cerklje
Jezersko
Tržič
Železniki
Škofja Loka

število preb./ 1
zbiralnico

313
1287
409
387
260
134
512
85
150
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Žiri
43
Gorenja vasPoljane
142
Kranjska gora
339
Jesenice
214
Žirovnica
224
Bled
173
Bohinj
165
Radovljica
172
294
povprečje
Vir: iz vprašalnikov, spletne strani gorenjskih komunal
Na Gorenjskem ima povprečno 294 prebivalcev 1 zbiralnico. To je glede na slovenski
normativ (500) dobro, vendar je med občinami zelo veliko razlik. V negativnem
smislu vodi občina Naklo, ki ima veliko premalo zbiralnic. Sledi ji občina Tržič, v
kateri ima tudi več kot 500 prebivalcev 1 zbiralnico. Ponovno je treba pohvaliti
občine Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane, ki imajo veliko zbiralnic
glede na število prebivalcev.
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Slika 10: Število prebivalcev na eno zbiralnico ločenih frakcij po občinah v letu 2007

Kranjska Gora
Jesenice

Žirovnica

Tržič

Bled

Jezersko

LEGENDA:
Preddvor

Radovljica
Bohinj

do 200

Naklo

Kranj

Železniki

Cerklje na
Gorenjskem

201 - 300

Šenčur

301- 400
Škofja Loka
401 - 500
Gorenja vas-Poljane

500 in več

Žiri
Vir: GURS, 2008
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Slika 11: Skupne količine odpadkov na prebivalca v kg leta 2007

Kranjska Gora
Jesenice

Žirovnica

Tržič

Bled

Jezersko

LEGENDA:
Preddvor

Radovljica
Bohinj

do 300

Naklo

Kranj

Železniki

Cerklje na
Gorenjskem

301 - 350

Šenčur

351 - 400
Škofja Loka
401 - 450
Gorenja vas-Poljane

nad 450

Žiri

Vir: GURS, 2008
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KOMUNALNA ODLAGALIŠČA NA GORENJSKEM
V tem poglavju bom predstavila odlagališča na Gorenjskem, in sicer jih bom
pregledala tako z družbenogeografske kot tudi fizičnogeografske strani, ker bom šele
potem lahko zaključila, ali je katero odlagališče primerno za gradnjo regijskega
centra. Kakšno od že obstoječih odlagališč bi bilo po mojem mnenju najmanj
obremenjujoče za naravo, saj ne bi bilo potrebno delati oz. odpirati še ene rane v
naravi.
Gorenjska ima 4 komunalna odlagališča. Leta 2004 so na škofjeloško odlagališče
Draga navozili 11 675 ton odpadkov, na tržiško odlagališče Kovor 5907 ton, na
jeseniško odlagališče Mala Mežakla 19 248 ton in na kranjsko odlagališče Tenetiše 37
029 ton odpadkov. Obstoječa gorenjska odlagališča so različno tehnično opremljena
(Gorenjska 2005).

ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA
Odlagališče Mala Mežakla leži na pobočju Mežakle nad avtocestnim počivališčem
Hrušica, na nadmorski višini 715 do 760 m in obsega površino približno 3 ha. Z
odlaganjem odpadkov na lokaciji obravnavanega odlagališča so pričeli v letu 1987 in
sicer na t. i. starem odlagališču. Od leta 1997 odlagajo odpadke na odlagališču t. i. I.
faze. Odlagališče Mala Mežakla je namenjeno odlaganju nenevarnih odpadkov, zato
se na odlagališču odlagajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev in nenevarni
odpadki iz industrije in obrti. Na odlagališče vozijo odpadke iz občin Jesenice,
Kranjska gora in Žirovnica, ki so tudi lastnice odlagališča, in iz občin Bohinj, Bled in
Radovljica (Gorenjska 2005).
•
LOKACIJA
Slika 12: Letalski posnetek odlagališča Mala Mežakla

Vir: Celovito poročilo o vplivih na okolje za odlagališče za nenevarne odpadke Mala
Mežakla, 2004
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Obravnavano odlagališče leži v naslednjem okolju (mikrolokacija):
•
S: travniške in gozdne površine, naselje Spodnji Plavž, stanovanjski objekt je
oddaljen najmanj 250 m, avtocesta Hrušica – Vrba z avtocestnim počivališčem
»Hrušica«
•
SV: travniške in gozdne površine; naselje Spodnji Plavž, najbližji stanovanjski
objekt je oddaljen najmanj 210 m
•
V: travniške in gozdne površine
•
J: travniške in gozdne površine
•
Z: dovozna cesta, travniške in gozdne površine (Celovito poročilo o vplivih na
okolje za odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 2004).
•

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI

To območje lahko razvrstimo v vlažno klimo alpskega in dinarskega višavja, za
katero je značilna velika količina padavin, katerih višek doseže jeseni (Fridl, 1998).
Pretoki in kakovost površinskih vodotokov so posredno odvisni tudi od meteoroloških
razmer. Padavine vplivajo na količino vode, ki se zbira v vodotokih. Temperatura
zraka, osončenost in veter vplivajo na izhlapevanje vode in določajo delež padavin, ki
se vrne v ozračje, preden priteče do vodotokov.
Od meteoroloških razmer v nadaljevanju podajam podatke o temperaturi, osončenosti
in količini padavin za meteorološko postajo Rateče in Lesce, ki sta najbližji
meteorološki postaji.
Padavine
Preglednica 10: Mesečne količine padavin na merilni postaji Rateče v obdobju 19912000
jan. feb. mar apr. maj jun. jul. avg sep. okt. nov dec. Skupaj
povprečje
1991- 43 43 61 103 107 146 152 129 158 224 194 91 1449
2000
Vir: Statistični letopis RS, 2003
Preglednica 11: Povprečna količina padavin za posamezna obdobja na meteorološki
postaji Lesce in Rateče v mm
Meteorološka Nadmorska 1961postaja
višina v m 1990
Rateče
864
1560
Lesce
515
1482
Vir: Statistični letopis RS, 2003

19811990
1395
1385

19912000
1449
1504

2001

2002

1440
1447

1458
1197

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da je bila letna povprečna količina padavin
na meteorološki postaji Rateče in Lesce v letu 2001 skoraj enaka, v letu 2002 pa je
bila količina padavin na meteorološki postaji Lesce bistveno manjša.
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Temperatura
Preglednica 12: Povprečne mesečne temperature na merilni postaji Rateče v obdobju
1991-2000
jan. feb. mar.
1991- -3,3 -1,7 2,2

povp.
2000
Vir: Statistični letopis RS, 2003

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Leto
6,0 11,4 14,8 16,7 16,5 11,7 6,7 1,7 -3,0 6,7

Iz preglednice je razvidno, da se povprečna letna temperatura na območju
meteorološke postaje Rateče zvišuje.
V preglednice so zbrani podatki o povprečnih letnih temperaturah za obdobja 1981–
1990, 1991-2000 ter za leto 2001 in 2002 za merilno postajo Rateče in Lesce v
stopinjah Celzija.
Preglednica 13: Podatki o povprečnih letnih temperaturah za posamezna obdobja na
meteorološki postaji Lesce in Rateče v oC
Meteorološka Nadmorska 1961postaja
višina v m 1990
Rateče
864
5,7
Lesce
515
8,3
Vir: Statistični letopis RS, 2003

1981-1990 1991-2000 2001

2002

5,9
8,1

7,6
9,5

6,7
8,8

7,0
9,0

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da se povprečne temperature v obeh
meteoroloških postajah zvišujejo.
Osončenje
Po podatkih iz Geografskega atlasa Slovenije (1998) znaša sončno obsevanje za
območje Jesenic od 4000 do 4199 MJ/m2 (2).
Smeri in hitrost vetra
Veter na tem območju po znanih meteoroloških podatkih največkrat piha vzdolž
doline reke Save Dolinke, to je v smeri severozahod-jugovzhod in obratno.
Osnovna značilnost vetrovnih razmer na območju odlagališča Mala Mežakla je, da na
obravnavanem območju prevladujejo šibki vetrovi.
Iz podatkov lastne meteorološke postaje na Mali Mežakli je razvidno, da od aprila do
avgusta prevladuje smer vetra proti severu z občasnimi vetrovi v smeri severovzhod.
V obdobju od septembra do marca pa prevladuje veter v smeri jugovzhod oziroma
jug-jugovzhod. Povprečna hitrost vetra na območju odlagališča znaša med 0,4 in 0,7
m/s, kar pomeni, da je večina vetrov na območju odlagališča šibkih. Največja
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izmerjena povprečna dnevna hitrost vetra na obravnavanem območju ne preseže 2,1
m/s.
•

HIDROLOŠKE RAZMERE

Odlagališče Mala Mežakla leži na severnem pobočju planote Mežakla, ki je
visokogorska planota in pripada k geotektonski enoti, imenovani Julijske Alpe. Ožje
območje odlagališča leži nad dolino Save Dolinke, južno od naselja Hrušica in
zahodno od Jesenic, in sicer nad avtocestnim počivališčem Hrušica, in sicer na
predelu, ki se imenuje Mala Mežakla. Reka Sava Dolinka teče na severni strani
odlagališča v oddaljenosti najmanj 500 m in je najbližji površinski vodotok. Sava
Dolinka odvodnjava močno vodnato območje. Vanjo se stekajo številni pritoki
hudourniškega značaja. Ožjo okolico odlagališča predstavlja planota na intervalu
nadmorske višine od kote 715 m do kote 760 m, to je okoli 140 m nad dolino Save
Dolinke. Okolico odlagališča prekriva mešan gozd, v katerem se pojavljajo iglavci
(Hidrogeološko poročilo …, 2002).
•

GEOMORFOLOŠKE RAZMERE

V širšem območju odlagališča Mala Mežakla nastopajo številne geomorfološke
oblike. To območje je bilo v obdobju kvartarja, verjetno v würmu, podvrženo
številnim intenzivnim geomorfnim procesom, ki so v marsičem preoblikovali relief, ki
je nastajal z delovanjem ledenikov. Celotno območje odlagališča od grebena Male
Mežakle v smeri proti jugovzhodu predstavlja polica, ki je v SZ delu široka 200 m, v
najširšem JV delu pa 300 m, nato pa se v smeri proti JZ zmanjšuje in v zaključnem
delu nad Kurjo vasjo dosega le še 50 m. Polica se preko bolj ali manj zaobljenega
dela pregiba prevesi v strmo pobočje doline Save Dolinke (Hidrogeološko poročilo
…, 2002).
Jugovzhodno od odlagališča zasledimo velike podorne balvane in posamezne bloke,
ki tvorijo kotanjasto gričevnato površje, za katerega dobimo vtis, da je kraško
preoblikovano. Te kotanje so poimenovali tudi psevdovrtače. Posamezne kotanje so
globoke do 15 m, nekatere pa tudi do 25 m. Nekateri balvani in bloki presegajo
volumen 100 m3, praviloma pa imajo volumen do 10 m3. Podorni bloki in balvani so
na polici nepravilno oblikovani. Večina podornih blokov je zaobljenih, na njih so se
razvili posamezni pojavi zakrasevanja, kot so škraplje in žlebiči. Prisotnost podornih
blokov je posledica velikega hribinskega podora izpod Mežakle. Južno od odlagališča
zasledimo le posamezne podorne bloke, katerih volumen praviloma ne presega 1 m3.
Ker v smeri proti SZ ni podornih blokov, se zmanjšuje hrapavost pobočja, ki postane
tako bolj enakomerno. Opazni so le še posamezni erozijski jarki, ki so posledica
hudourniških tokov (Hidrogeološko poročilo …, 2002).
Na pobočju odlagališča imamo tako opraviti z dvema tipoma transportnih in pobočnih
procesov. V JV predelu zasledimo podorne procese, ki so posledica rušenja skalnih
pobočij Mežakle, v neposredni bližini odlagališča in južno od njega pa imamo opraviti
z gruščnatimi tokovi. V JV delu odlagališča se oba navedena procesa med seboj
prekrivata (Hidrogeološko poročilo …, 2002).
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•

GEOLOŠKE RAZMERE

 Karbonatne kamnine: nastopajo na širšem območju odlagališča. Zanje je značilna
močna razpokanost in heterogenost kamnin, kar povzroči, da se koeficienti
prepustnosti lokalno zelo spreminjajo. Iz površinske morfologije Mežakle lahko
sklepamo, da so karbonatne plasti zakrasele in da v njih nastopajo kanali in kaverne,
po katerih teče preferenčni tok podzemne vode. Karbonatne kamnine imajo zelo
dobro prepustnost s koeficienti, manjšimi od 10-5 m/s. V teh plasteh imamo opravka z
odprtim vodonosnikom, v katerem gladina podzemne vode v odvisnosti od napajanja
prosto niha.
 Laporovci in laporni apnenci z dolomiti: zasledimo jih le v skrajnem SZ delu.
Zanje je značilna zelo slaba prepustnost, ki jo ocenjujemo s koeficientom, manjšim od
10 -9 m/s.
 Podorni sedimenti: imajo heterogeno prepustnost. V teh plasteh imamo opravka z
odprtim vodonosnikom, v katerem gladina podzemne vode, v odvisnosti od napajanja,
prosto niha.
 Gruščasti tokovi: večji del gruščev je premešan z glineno meljno komponento.
Prepustnost v tej enoti se giblje v intervalu med 10-5 do 10-8 m/s. V teh plasteh
imamo opravka z odprtim vodonosnikom, v katerem gladina podzemne vode v
odvisnosti od napajanja prosto niha.
 Aluvijalni zasip reke Save: je dobro prepusten. Prepustnost tega zasipa je ocenjena
na 10-3 do 10-4 m/s. V teh plasteh imamo opravka z odprtim vodonosnikom, v
katerem gladina podzemne vode v odvisnosti od napajanja prosto niha
(Hidrogeološko poročilo …, 2002).
•

RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO

Odlagališče je obkroženo z listnatim gozdom, v katerem se pojavljajo tudi iglavci.
Odlagališče je v vkopani depresiji, ki spominja na nekakšen amfiteater in je tako
popolnoma skrito za poglede iz doline Save Dolinke oziroma iz naselij Hrušica,
Jesenice in Spodnji Plavž.
Gozd v okolici odlagališča je v osnovi bukov gozd s primešano smreko in rdečim
borom. Gre za zakisane združbe z belkasto bekico (Luzula albida), predvsem tam,
kjer je vpliv zakisanja zaradi odpadlih iglic. Na kamnitih tleh so razmere nevtralne do
zmerno bazične in na njih opazimo ciklamo (Ciclamen purpurascens), črni teloh
(Helleborus niger) in podlesno vetrnico (Anemone nemorosa), žanjevec (Polygala
chamaebuxus) in šašulico (Calamabrostis arundinacea). Na še bolj izpostavljenih
skalovitih tleh najdemo tudi spomladansko reso (Erica carnea). Opisani tip gozda
obkroža celotno odlagališče, le da je v spodnjem delu (severnem delu odlagališča) več
smreke (Ocena vplivov …, 2002).
Obstoječa lokacija odlagališča in neposredna okolica odlagališča ni prostor miru za
živali, njihovo prehranjevanje in razmnoževanje, saj na obravnavanem območju
poteka dejavnost, ki povzroča hrup in tako že vrsto let ne nudi zatočišča za živali.
Tako na tem območju ne zasledimo živalskih vrst, ki bi bile potrebne posebne zaščite.
Na obravnavanem območju odlagališča in v njegovi neposredni okolici ne zasledimo
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst oziroma rastlinskih in živalskih vrst, ki so
uvrščene v rdeči seznam ogroženih vrst.
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V skladu z Uredbo o ekološko pomembnih območjih na obravnavanem območju ne
zasledimo ekološko pomembnih območij. Med ekološko pomembni območji
zasledimo Savo Dolinko od Zelencev do Hrušice. To območje pa ni uvrščeno v
območja Natura 2000. Ekološko pomembno območje Save Dolinke od Zelencev do
Hrušice je od obravnavane lokacije odlagališča oddaljeno najmanj 1400 m. Zaradi
navedene oddaljenosti in višinske razlike med koto odlagališča Mala Mežakla in Savo
Dolinko obravnavano odlagališče ne vpliva na ekološko pomembno območje ob Savi
Dolinki od Zelencev do Hrušice (Celovito poročilo o vplivih na okolje za odlagališče
za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 2004).

•
NARAVNE VREDNOTE
Sava Dolinka s svojim površinskim tokom in obrežjem v skladu z Zakonom o
ohranjanju narave spada med hidrološke naravne vrednote. Sava Dolinka teče na
severni strani odlagališča in je od njega oddaljena najmanj 500 m ter je po višini na
koti, ki je približno 150 m pod koto odlagališča (Celovito poročilo o vplivih na okolje
za odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla, 2004).
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ODLAGALIŠČE KOVOR
Odlagališče Kovor obratuje od leta 1972 in meri 6,44 hektarja, od tega je 4,5 hektarja
namenjenega odlaganju, ostala površina pa je namenjena servisiranju in izvajanju
pomožnih dejavnosti (dovozna cesta, zbirni center, tehtnica, kompostarna, črpališče
izcedne vode, plinsko-črpalna postaja z baklo, garaža, poslovni prostori). Sedanja
lokacija, za katero imajo gradbeno dovoljenje, meri 3,2 hektarja. Deponija ima vsa
potrebna dovoljenja za obratovanje, prizadevajo pa si dobiti dovoljenja za nadaljnje
uporabljanje. Novi predpisi s področja varstva okolja so deponijo uvrščali med tiste,
ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, vendar so leta 2004 dobili
okoljevarstveno dovoljenje, pogoj za dovoljenje IPPC, kar jim omogoča odlaganje
tudi po letu 2008 (Javno podjetje Komunala Tržič, 2008).
•
LOKACIJA
Odlagališče Kovor se nahaja v plitvi kadunji na nadmorski višini 472 m do 525 m, na
območju, ki se odpira v smeri proti zahodu, to je proti dolini potoka Stoganka.
Najbližji stanovanjski objekti so stanovanjski objekti vasi Hudo, ki so na
severovzhodni strani v oddaljenosti približno 450 m, in stanovanjski objekti naselja
Zvirče, ki so na vzhodni strani, oddaljeni 410 m. Proti naseljem Hudo, Kovor in
Zvirče je odlagališče zaščiteno s poraslimi pobočji Dobrave, ki se dvigujejo približno
25 m iznad višine končne kote odlagališča, ki bo na koti +500 m. Odlagališče leži v
gozdnatem prostoru, le na severnem robu se pojavlja manjša gozdna jasa (Javno
podjetje Komunala Tržič, 2008).
Slika 13: Predvideni odlagalni prostor medobčinskega centra Kovor, ki bi se
postopoma zapolnjeval do leta 2035

Vir: Občina Tržič, 2008
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•
KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Območje deponije lahko v skladu s podatki knjige Geografija Slovenije (1998)
razvrstimo v zmerno celinsko podnebje, za katerega je značilno, da je povprečna
aprilska temperatura nižja od oktobrske ter da povprečna količina padavin znaša nad
1300 mm (Fridl, 1998).
Od meteoroloških razmer podajam podatke o temperaturi, osončenosti in količini
padavin za meteorološko postajo Lesce-Hlebce, ki je najbližja meteorološka merilna
postaja. Podatke za leto 2001 povzemamo po Statističnem letopisu RS 2002.
Padavine
Letna količina padavin na območju merilne postaje Lesce-Hlebce znaša v obdobju
1981–1991 1385 mm, več padavin nastopi v jesenskem obdobju. V letu 1999 je bila
povprečna letna količina padavin 1468 mm, v letu 2001 pa 1447.
Preglednica 14: Mesečne količine padavin v merilni postaji Lesce v obdobju 19811990 in leta 1999
jan. feb. mar.
povprečje 1981- 63
1990
1999
56

80

87

apr. maj jun. jul. avg sep. okt. nov.
.
109 118 148 108 152 140 129 138

49

108

183 112 130 160 162 97

197 111

dec. Sku
paj
113 138
5
104 146
8

Vir: Statistični letopis RS, 2002
Temperatura
Srednja letna temperatura za Lesce-Hlebce znaša 8,1 °C v obdobju 1981–1990, 8,8 °C
za leto 1999 in 9,0 °C za leto 2001.
Preglednica 15: Povprečne mesečne temperature na merilni postaji Lesce v obdobju
1981-1990 in leta 1990
jan. feb. mar.
1981- -2,5 -1,2 3,1

povp.
1990
1990
-2,0 -1,9 5,3
Vir: Statistični letopis RS, 2002

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Leto
8,0 13,0 15,8 18,5 17,5 13,9 9,1 2,2 -0,4 8,1
9,5

14,4 16,9 18,8 18,3 15,9 9,8

1,6

-0,9 8,8

Osončenje
Trajanje sončnega obsevanja v državi v letu 1995 je bilo blizu povprečja, saj
odstopanje nikjer ni preseglo 5 %, seveda pa so bila odstopanja v posameznih mesecih
večja. Po podatkih iz Geografskega atlasa Slovenije (1998) znaša sončno obsevanje za
območje odlagališča Kovor od 4000 do 4199 MJ/m2.
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Smeri in hitrost vetra
Za širše obravnavano območje so značilni nočni in jutranji vetrovi s Karavank. V
povprečju so nekaj bolj vetrovni meseci tople polovice leta. Roža vetrov iz obdobja
26. 8. 1987–31. 12. 1998 za območje Lesce – Hlebce pove, da je območje dobro
prevetreno, saj je odstotek brezvetrja le 0,4.
Prevladujoče smeri vetrov v merilni postaji Lesce v celotnem jakostnem razponu so:
•
Severozahodni vetrovi (32-odstotna pogostnost), od katerih prevladuje
severozahodnik s 17,1-odstotno % pogostnostjo in severo-severozahodnik z 9,4odstotno pogostnostjo.
•
Vzhodni vetrovi (33,7-odstotna pogostnost), od katerih sta približno enako
zastopana vzhodno-jugovzhodnik (10,1-odstotna pogostnost) in jugovzhodnik (10,8odstotna pogostnost).
Hitrost vetrov je razmeroma majhna in se giblje med 0,9 in 2,5 m/s (Celovito poročilo
o vplivih na okolje za ureditev odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor, 2002).
•

HIDROLOŠKE RAZMERE

Območje odlagališča ne leži v območju vodovarstvenih pasov za pitno vodo. V
neposredni bližini odlagališča ni površinskih vodotokov. Najbližji potok
obravnavnemu odlagališču je potok Stoganka, ki se začne oblikovati približno 225 m
južno od odlagališča in ni v mreži merilnih mest državnega monitoringa površinskih
vod (Celovito poročilo o vplivih na okolje za ureditev odlagališča nenevarnih
odpadkov Kovor, 2002).

•
GEOLOŠKE RAZMERE
V širšem kompleksu geotektonskih enot pripada obravnavano območje severnemu
robu Ljubljanske kotline. Savski prelom, ki poteka severno od Kovorja, pod pobočji
Dobrče, omejuje Ljubljansko kotlino od Južnih Karavank. Ljubljanska kotlina je
tektonska udorina, ki je v osrednjem delu zapolnjena s kvartarnimi plastmi, na
obrobju pa prihajajo na dan oligocenske plasti.
V ožjem kompleksu leži Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor na severnem robu
Brezjanske ravnine, ki poteka po vznožju Dobrče, Storžiča in Srednjega vrha do
Preddvora. V severnem delu Brezjanske ravnine prevladuje gričevnat svet na
neprepustnih hribinah, prepreden z manjšimi potoki. Za območje so kot površinski
pokrov značilni gozdni kompleksi.
Ob sami lokaciji odlagališča ne potekajo pomembnejše tektonske prelomnice.
Zahodno od Srednje vasi se proti severu nekako do Kovorja razteza široka terasa, ki jo
gradi fluvioglacialni zasip, označevan z izrazom »mlajši konglomeratni zasip«.
Površje zasipa pada od severa proti jugu, to je od višine 510 m pri Kovorju do 450 m
zahodno od Dolenje vasi. Strmec površja zasipa meri približno 12 ‰. Konglomeratni
zasip je debel približno od 20 m do 30 m in je na površju prekrit z do nekaj metrov
debelo plastjo rjave peščene gline s preperelimi prodniki. V konglomeratu z vložki
močno zbitega zaglinjenega in peščenega proda nastopajo leče gline. Konglomeratni
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zasip je odložen na srednjeoligocenskem temnosivem sljudastem peščenem meljevcu
s prehodi v glino – v sivico. Ponekod leži na sivici zaglinjen peščeni melj.
V kadunji, kjer leži obravnavano odlagališče, je mlajši konglomeratni zasip erodiran.
Oligocenske plasti pokriva do 5 m debel pokrov lečasto odloženih rjavih glin, meljev,
rjavih peščenih in črnih organskih glin. V glini nastopajo vložki in pole močno
zaglinjenega preperelega drobnega karbonatnega, kremenovega in porfirskega proda
in drobirja.
Glinast, meljast in glinasto peščen pokrov ima zelo slabo prepustnost, koeficient
prepustnosti (k) se giblje v velikostnem razredu od 10-9 m/s do 10-8 m/s.
Te kamnine (zemljine) imajo zelo slabo prepustnost in še slabšo izdatnost, zato se
voda, ki nastopa v njih, ne označuje kot podtalnica (Celovito poročilo o vplivih na
okolje za ureditev odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor, 2002).
•

RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO

Na območju odlagališča Kovor ne zasledimo posebej evidentiranih živali, rastlin in
njihovih habitatov, ker je območje odlagališča namenjeno le delavnosti odlagališča.
•

NARAVNE VREDNOTE

Na območju odlagališča oz. v njegovi neposredni okolici ni naravnih vrednot oz.
objektov kulturne dediščine.

- 67 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

ODLAGALIŠČE TENETIŠE
Upravljalec odlagališča nenevarnih odpadkov Tenetiše je Komunala Kranj, javno
podjetje d.o.o., pravni lastniki pa so mestna občina Kranj ter občine Cerklje, Šenčur,
Preddvor, Naklo in Jezersko, skupaj je to 73 000 prebivalcev, ki uporabljajo to
odlagališče.
Obstoječe odlagališče je v katastrski občini Vojvodin boršt in obratuje od leta 1974.
V pasu 500 m okrog območja odlagališča ni naselij niti posameznih objektov.
Najbližje naselje je Tenetiše v smeri proti SV, kjer se najbližji objekti nahajajo le
nekaj več kot 500 m od komunalnega odlagališča (Gorenjska, 2005).
Glavni dostop do odlagališča poteka skozi naselje Kokrica in Mlaka, kar pomeni
določeno obremenitev s tovornim prometom in njegovimi posledicami.
•
LOKACIJA
Odlagališče nenevarnih odpadkov Tenetiše leži ob regionalni cesti Kranj Golnik.
Slika 14: Ortofotoposnetek odlagališča Tenetiše

Vir: Geopedia, 2008
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•
KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Temperatura
Preglednica 16: Povprečne mesečne temperature na merilni postaji Brnik v obdobju
1961-1990
jan. feb. mar.
1961- -2,4 -0,3 3,4

povp.
1990

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Leto
8,2 13,2 16,5 18,5 17,7 14,0 8,8 3,2 -1,4 8,3

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Za odlagališče Tenetiše sem si izbrala merilno postajo Brnik, ki naj bi bila najbližje,
vendar so ti podatki lahko zgolj informativni, ker na območju deponije po vsej
verjetnosti prihaja do razlik v klimatskih parametrih v primerjavi z merilno postajo
Brnik.
Padavine
Preglednica 17: Mesečne količine padavin
1990
jan. feb. mar apr.
.
povprečje
1961- 77 76 92 109
1990
Vir: Klimatografija Slovenije, 1995

na merilni postaji Brnik v obdobju 1961maj jun. jul. avg sep. okt. nov dec. Skup
.
.
.
aj
116 151 133 129 130 119 152 99 1384

Kot je razvidno iz preglednice, je največ padavin junija in novembra, medtem ko sta
najbolj sušna meseca januar in februar.
Vetrovi
Na Brniku vse leto prevladujeta zahodnik in vzhodnik. Povprečna hitrost ne presega 2
m/s. Po besedah vodja deponije Tenetiše naj bi na območju odlagališča pihali
najpogosteje južni in zahodni vetrovi, povprečna hitrost pa naj bi bila 1,6 m/s.
•

HIDROLOŠKE RAZMERE

Odlagališče odpadkov Tenetiše z južne in zahodne strani obkroža gričevje Udinega
Boršta, s severne in vzhodne strani pa meji na delno reguliran Želinjski potok, desni
pritok reke Kokre. Na območju odlagališča se podzemna voda nahaja pretežno v
manjših količinah v horizontalnih plasteh zaglinjenega proda in konglomerata. Napaja
se s padavinsko vodo z gričevnatega območja Udin Boršta. Podzemna voda se v
dolinskem območju Želinjskega potoka pojavlja v obliki izvirov arteškega tipa, ki pa
v sušnem obdobju večinoma presahnejo (Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče
nenevarnih komunalnih odpadkov v Tenetišah, 2004).
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•

GEOMORFOLOŠKE RAZMERE

Širše območje odlagališča leži na območju Udin boršta, ki je zaključena
geomorfološka enota in leži med Dupljami, Strahinjem, Mlako, Tenetišami in
Križami. Udin Boršt predstavlja ostanek prostranega pleistocenskega vršaja Tržiške
Bistrice. Na obstoječi makrorelief je odločilno vplivala tektonska poglobitev Savske
ravni, iz katere izhajajo majhne višinske razlike in majhna reliefna energija. Nasuti
apneni sedimenti so ponekod omogočili razvoj plitvega krasa (Poročilo o vplivih na
okolje za odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov v Tenetišah, 2004).

•
GEOLOŠKE RAZMERE
Na območju odlagališča Tenetiše predstavljajo prevladujoči geološki element
pleistocenske konglomeratne plasti, ki pa niso homogene in enotne. Konglomerati se
izmenjujejo z nelitificiranimi peski, melji in glinami, v katerih nastopajo posamezni
prodniki. Debelina konglomerata je zelo spremenljiva in se giblje od nekaj metrov do
20 m. Nad konglomerati so odloženi gline in melji, katerih debelina se prav tako
spreminja.
Na podlagi konglomeratnih plasti zasledimo slabo prepustno laporasto sivico, ki na
območju odlagališča tone v smeri proti jugozahodu. Debelina sivice presega nekaj sto
metrov (Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov
v Tenetišah, 2004).
•
RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO
Na obravnavanem območju prevladujejo gozdne površine. Glavnino predstavljajo
borovi gozdovi (Vaccinio Pinetum) z majhno primesjo kisloljubnih gozdov bukve
(Blechno Fagetum) ali kisloljubnih gozdov hrasta (Querco Carpinetum luzuletosum).
Obvodna gozdna vegetacija ob Želinskem potoku predstavlja obrežne gozdove na
rastišču Alnetum glutinosae.
Kmetijskih površin je na obravnavanem območju malo, med njimi pa prevladujejo
travniki. Mlinščica in Želinski potok ustvarjata vlažne površine, na katerih so se
razvili nekateri redki in ogroženi habitatni tipi.
Med negozdnimi habitatnimi tipi predstavljajo naravovarstveno pomembnejša
območja nereguliran odsek Želinskega potoka, mezotrofni mokrotni travniki, gozdno
stičevje, mokrotni travniki z modro stožko, mezofilni do vlažni travniki s trstikasto
stožko, srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s
prevladujočo visoko pahovko, bela vrbovja ter črna jelševja, jesenovja ob počasi
tekočih vodah, jelševja in jesenovja ob potokih in izvirih ter jelševja in jesenovja ob
počasi tekočih vodah.
Na območju odlagališča Tenetiše je bilo opaženih osem vrst dvoživk. V Želinskem
potoku so registrirane tri vrste rib in ena vrsta piškurja. Tu je 24 vrst gnezdečih ptic,
14 vrst malih sesalcev (Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče nenevarnih
komunalnih odpadkov v Tenetišah, 2004).
•
NARAVNE VREDNOTE
Obravnavano odlagališče leži znotraj Udin boršta, ki je botanična, površinska in
podzemeljska geomorfološka naravna vrednota, predlagana v državnem planu RS za
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krajinski park, kot spominski park pa zavarovan z odlokom (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 20/85) in obvezno republiško izhodišče.
Na ožjem obravnavanem območju je tudi Želinski dolina z Želinskim potokom (št.
nar. vr. 5328). (Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče nenevarnih komunalnih
odpadkov v Tenetišah, 2004).
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ODLAGALIŠČE DRAGA
•
LOKACIJA
Odlagališče leži vzhodno od mesta Škofja Loka v smeri proti Ljubljani. Leži na robu
Sorškega polja, pod obronki Polhograjskega hribovja. V bližini odlagališča sta naselji
Draga, ki je v občin Škofja Loka, ter Dol, ki je v občini Medvode. Najbližji
stanovanjski objekt je oddaljen 350 m. (Štalec, 2008)
Slika 15 : Ortofotoposnetek odlagališča Draga

Vir: Geopedia, 2008
Obstoječe odlagališče, vključno s predvideno površino za širitev, je veliko približno 5
ha. Odpadki so odloženi na približno 3 ha, trenutno še aktivna površina odlagališča je
okrog 0,5 ha. Ob sedanjih vhodnih količinah odpadkov je prostora še za slabo leto dni.
Za odlagališče Draga so leta 1976 izdali lokacijsko in leta 1977 še uporabno
dovoljenje. Skladno s predpisi, ki so veljali od leta 2000 do 2002, je obstoječi del
odlagališča v fazi zapiranja.
Sedaj na to odlagališče vozijo odpadke 42 000 prebivalcev in celotna industrija, kar jo
je območju Upravne enote Škofja Loka. Večina - polovica odpadkov je iz
gospodinjstva, druga polovica pa iz raznih dejavnosti (Štalec, 2008).

- 72 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

•
KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Temperatura
Preglednica 18: Povprečne mesečne temperature na merilni postaji Zgornje Bitnje v
obdobju 1961-1990

povp.
1990

jan. feb. mar.
1961- -2,4 -0,2 3,5

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Leto
8,3 13,1 16,3 18,3 17,5 14,1 9,1 3,4 -1,2 8,3

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Pri povprečni temperaturi zraka sem uporabila podatke meteorološke postaje Zgornje
Bitnje. Te sem primerjala tudi s podatki z meteorološke postaje Javorje in Brnik,
vendar je bila povprečna letna temperatura na vseh treh postajah 8,3 °C.
Padavine
Preglednica 19: Mesečne količine padavin na merilni postaji Zgornje Bitnje v obdobju
1961-1990
jan. feb. mar apr. maj jun. jul. avg sep. okt. nov dec. Skupaj
.
.
.
.
1961- 93 88 103 115 117 145 130 128 139 129 163 111 1462

povprečje
1990
Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Kot je razvidno iz preglednice, je bilo največ padavin v mesecu juniju in novembru,
najmanj pa januarja in februarja.

Vetrovi
Nekaj občasnih meritev je bilo na Trati in pri Svetem Duhu. Tu prevladujejo šibki
vetrovi, katerih smeri so zelo različne. To je značilnost odprtega sveta (Trata in Sveti
Duh ležita na robu Sorškega polja). Predpostavljam, da je v višjih nadmorskih višinah
veter močnejši. V dolinah je veter kanaliziran, podnevi piha po dolini navzgor, ponoči
pa po dolini navzdol.
Kot primer lahko navedem merjenje hitrosti in pogostosti vetra na Brniku in v
Javorjah nad Poljanami. Na Brniku vse leto prevladujeta zahodnik in vzhodnik. V
Javorjah pa prevladujeta severovzhodnik in jugozahodnik. Povprečna hitrost vetra na
Brniku ne presega 2 m/s, v Javorjah pa je največja povprečna hitrost vetra 4,3 m/s in
sicer jugozahodnika (MOP HMZ Ljubljana).
Po besedah vodje Komunale Škofja Loka je prevetrenost odlagališča dobra.
Najpogostejša smer vetra je po dolini navzdol, kar pomeni, da piha zahodnik (Štalec,
2008).
•

HIDROLOŠKE RAZMERE

Odlagališče je na okljuku reke Sore, in v prodnem nanosu je podtalnica. Ta teče v
smeri proti SV, tako da počasi pronica in potem preide v Soro. Tam, kjer ni bilo
tesnjenja, so odplake z odlagališča vplivale na podtalnico, na novejšem delu
odlagališča pa ne.
Pod odlagališčem je potok z imenom Potok. Včasih je bil tok stalen, sedaj je mrtev
rokav reke Sore. Vzhodno od odlagališča se Potok okrepi. Tam so izviri, tok je stalen.
Potem potok teče pod vasjo Dol in se izliva kot desni pritok v Soro (Štalec, 2008).
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•

GEOLOŠKE RAZMERE

Deponija je na okljuke Sore, na prodnem nanosu, rokav reke Sore je zaraščen. Sora je
oddaljena 100–150 m. Na najnižjem delu je 2 m do 3 m prodnega nanosa, potem pa
spodaj preide na morsko glineno sivico (Štalec, 2008).
•
GEOMORFOLOŠKE RAZMERE
Gre za zaraščen kos gozda, pašnika, okrog 15 m pod teraso. Leta 1991 so bile poplave
in takrat je Sora dosegla odlagališče, vendar erozije ni povzročila, tudi odplavila ni na
srečo ničesar.
Pod odlagališčem je zaščitni nasip, ki je narejen za lovljenje izcednih vod, in
obrambni nasip pred Soro (Štalec, 2008).
•
RASTLINSTVO
Odlagališče ne vpliva na rastlinstvo. Zaraščeno je s treh strani, na eni strani pa je
travnik, ki ga uporabljajo tudi za košnjo.
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CERO GORENJSKA
Kozorcij CERO je bil ustanovljen leta 1996 zaradi skupnega interesa, da se na
območju Gorenjske vzpostavi enoten sistem za ravnanje s komunalnimi odpadki in
zagotovi ustanovitev ter obratovanje Centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju
CERO). Od vsega začetka so bile vanj vključene občine: Bled, Bohinj, Cerklje,
Gorenja vas-Poljane, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Železniki, Žiri, kasneje
so se priključile še občine Domžale, Jesenice, Jezersko, Trzin, Žirovnica in Tržič
(CERO Gorenjska, 2008).
Regijski koncept ravnanja z odpadki bo racionaliziral število odlagališč komunalnih
odpadkov, skladno s tem pa stroške in naprave, potrebne za njihovo obratovanje. Pri
urejanju regijskih odlagališč sta možni dve rešitvi, ena je preureditev obstoječih
odlagališč v regijska, druga iskanje novih lokacij za regijska odlagališča. V regijska bi
lahko uredili tista odlagališča, ki zaradi svojih naravnih danosti in možnosti širitve
omogočajo kvalitetno rekonstrukcijo v sodobno odlagališče s časovno zmogljivostjo
več kot 10 let (Ignjatovič, 1996).
V konzorciju je bilo na začetku zastavljenih nekaj nalog, ki naj bi jih tudi čim prej
uresničili, in sicer:
1. vzpostavitev ločenega zbiranja odpadkov;
2. prostorska preverba (prospekcija) regije glede primernosti lokacije CERO;
3. evidentiranje obstoječih deponij v regiji;
4. izbor najprimernejše lokacije za CERO in priprava izgradnje CERO ter postopna
sanacija in zaprtje ostalih deponij;
5. ustanovitev družbe CERO (CERO Gorenjska, 2008).
Konec leta 2004 pa so sklenili, da je pri teritorialno povezanih članicah Konzorcija
CERO treba povečati aktivnosti za uveljavitev zakonsko predpisanih načinov ravnanja
s komunalnimi odpadki ter s tem zagotoviti pogoje za povezovanje v odpadkovne
podregije: Kranj, Domžale in Zgornje Gorenjsko (Občina Radovljica, 2008).
Sredi leta 2007 so občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče izstopile iz
CERO Gorenjska in se odločile, da bi skupaj z Mestno občino Ljubljana in drugimi
občinami zgradili Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana na lokaciji Barje.
Konzorcij CERO Gorenjska je dolgo iskal lokacijo regijskega centra za odlaganje
odpadkov, zdaj pa je treba iskanje čim prej zaključiti in center zgraditi.
Vlada Republike Slovenije je marca 2008 sprejela Operativni program odstranjevanja
odpadkov, da bi se zmanjševale količine odloženih biorazgradljivih odpadkov. V tem
programu je točno določeno, kako in kje naj bi se odpadki odlagali po letu 2009
(Operativni program …, 2008).
Operativni program sledi novejšim trendom ravnanja z odpadki v svetu, še posebej v
EU, ter upošteva izkušnje dosedanjega razvoja ravnanja z odpadki v širšem prostoru
in obstoječe stanje v RS. Hkrati s tem podaja osnovna izhodišča za izgradnjo
infrastrukturnega omrežja za učinkovito ravnanje z odpadki, s postavitvijo prioritet in
- 75 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

utemeljitvami ukrepov. V celotnem sklopu ravnanja z odpadki imajo komunalni
odpadki vidno mesto zaradi značaja javnosti in primerjalno najslabšega zatečenega
stanja glede na druge skupine ali izvore odpadkov.
Tako kot vsaka gospodarska dejavnost, se tudi ravnanje z odpadki podreja osnovnim
ekonomskim zakonitostim. Ravnanje s komunalnimi odpadki je lahko učinkovito in
racionalno le pri razmeroma velikih količinah odpadkov. Z velikostjo oziroma
kapaciteto naprav se zmanjšujejo stroški na enoto odpadka, zato pa se povečujejo
stroški transporta do teh naprav. Praviloma so stroški transporta v primerjavi s
predelavo in odstranjevanjem odpadkov majhni, zato morajo biti kapacitete teh naprav
razmeroma velike (Operativni program …, 2008).
V RS je potrebno problematiko komunalnih odpadkov reševati le v okviru zmogljivih
regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Glede na prostorske, naravne, poselitvene in
druge danosti slovenskega prostora ter tudi zaradi tehnično-tehnoloških možnosti,
ekonomičnosti in logistike, družbene sprejemljivosti in usmeritve v načrtno ravnanje z
odpadki je upravičen in izvedljiv le regijski ali medobčinski pristop (Operativni
program …, 2008).
Ravnanje s komunalnimi odpadki je naloga lokalnih skupnosti. Pretežni del
načrtovanja na področju zajema komunalnih odpadkov, priprave ločeno zbranih
frakcij, določene stopnje obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem
ter zagotavljanje odlagalnih površin se odvija na medobčinski ravni. Taka odlagališča
so v osnovi zbirna območja, ki so pripadala pred petnajstimi leti posameznim večjim
občinam, v bližnji prihodnosti bodo pripadala pokrajinam (Operativni program …,
2008).
Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki torej narekujejo aktivnosti na
treh ravneh:
1.
Lokalna (občinska) raven:
• zbiranje komunalnih odpadkov,
• zagotavljanje čim boljšega ločevanja odpadkov na izvoru,
• dodatno sortiranje, preprostejši postopki obdelave in predelave odpadkov (!!
odstavek??)(na primer stiskanje, kompostiranje v kopah na prostem in podobno) ter
2.
• oddajanje posameznih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s
predpisi;Regijska (medobčinska) raven: centri 1. reda (le izjemoma 2. reda):
• dodatno sortiranje,
• obdelava odpadkov (kompostarne, MBO ...),
• oddajanje določenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi,
• recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij odpadkov,
• odlaganje preostankov odpadkov,
• priprava odpadkov za termično obdelavo,
• termična obdelava preostankov odpadkov s proizvodnjo energije na ravni regije
inodlaganje preostankov po termični obdelavi;
3.
Nadregijska raven (omrežje regijskih centrov):
• termična obdelava preostankov odpadkov na nadregijski ravni (pokrivanje potreb
več regij) z izrabo energije in odlaganje preostankov po termični obdelavi (Operativni
program …, 2008).
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Glede na dejstvo, da morajo do konca leta 2008 prenehati z odlaganjem odpadkov vsa
obstoječa odlagališča, ki so v upravnem postopku potrditve načrta še neizvedenih del
v okviru zapiranja odlagališča (38, od tega 24 komunalnih) in da se bo do najkasneje
15. 07. 2009 zaprlo še naslednjih 23 komunalnih odlagališč, ki jim bo potekla
veljavnost OVD (ali v tem OP niso opredeljena za obratovanje po tem datumu), bo v
naslednjem obdobju obratovalo predvidoma le 10 regijskih centrov prvega reda in 5
centrov drugega reda.
Upravljavci obstoječih odlagališč, ki imajo pogoje za pridobitev dovoljenja IPPC, so
si tega morali pridobiti do 31. 10. 2007. Za pridobitev OVD za obratovanje
odlagališča morajo izpolnjevati vse zahteve Uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagališčih in tega OP (Operativni program …, 2008).
Tako bodo na Gorenjskem delovali naslednji centri: CEGOR 1. reda - odlagališče
Mala Mežakla, center za mehansko biološko obdelavo bo na Polici pri Kranju. Drugo
regijsko odlagališče bo CEGOR 1. reda – odlagališče Kovor, na Polici pri Kranju pa
tudi center za mehansko obdelavo odpadkov. Tako bodo na odlagališče Kovor
odvažali odpadke iz občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor,
Šenčur in Tržič. To je prispevno območje obstoječih odlagališč Kovor in Tenetiše.
Vključenih bo 92 199 prebivalcev.
Na odlagališče Mala Mežakla bodo odvažali odpadke iz občin: Bled, Bohinj, Gorenja
vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Železniki, Žiri
in Žirovnica. To je prispevno območje obstoječih odlagališč Mala Mežakla, Draga,
del Ojstrega vrha. Vključenih bo 107 703 prebivalcev (Operativni program …, 2008).
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Slika 16: Odvoz odpadkov po letu 2009

Odvoz odpadkov na odlagališče po letu 2009 (Operativni program)

Mala Mežakla

LEGENDA:

Kovor

Odvoz na odlagališče Mala Mežakla
Odvoz na odlagališče Kovor

Vir: GURS, 2008
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Gorenjska si že več kot 15 let prizadeva za ureditev problematike ravnanja z odpadki.
Mestna občina Kranj je leta 2007 prevzela odgovornost in kot največja občina na
Gorenjskem predlagala, da bi se regijsko odlagališče zgradilo na sedanji deponiji
Tenetiše. Ker pa Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) Tenetiš ni uvrstilo v
Operativni program ravnanja z odpadki, je to pomenilo, da se na lokaciji sedanje
deponije ne dovoljuje izgradnja regijskega centra. Odgovornost Mestne občine Kranj
je v tistem trenutku bila, da najde drugo rešitev za center, ki bo sprejemljiva tudi
ministrstvu in jo bo pripravljeno uvrstiti v svoj program. Takšna rešitev se je med
mediacijo (skupaj s predstavniki ministrstva) tudi našla. V Kranju naj bi nastal
industrijski objekt, lociran v coni Exoterm-Polica. V industrijski coni, kjer podobni
objekti že stojijo, bi se zgradil zaprt industrijskih objekt, ki ne bo škodljivo vplival na
okolje in zdravje prebivalcev. Preostanek odpadkov, ki ga bo le še okoli 30 %, bi se
odvažal na gorenjski deponiji v Tržič in na Jesenice, ki bosta za to imeli vsa potrebna
dovoljenja (CERO Gorenjska, 2008).
S predlogom »Exoterm« so prišli do čisto drugačne rešitve, kot je bila prej
predlagana za Tenetiše. Tam je bilo predvideno nadaljevanje obratovanja deponije,
poleg objekta za obdelavo odpadkov pa je bil predviden tudi energetski objekt. V
industrijski coni Exoterm–Polica je predviden samo objekt za obdelavo oz. sortiranje
odpadkov. Projekt bo uresničen ter bo deloval po t. i. evropskih standardih IPCC.
Okoliščine so tako v primerjavi s Tenetišami na tej lokaciji popolnoma neprimerljive
(CERO Gorenjska, 2008).
EXOTERM – PREDVIDENA LOKACIJA ZA PREDELAVO ODPADKOV
Lokacija v industrijski coni Exoterm – Polica je bila na podlagi strokovne študije
Ministrstva za okolje in prostor priporočena kot najbolj ustrezna. Ta lokacija ima
vrsto prednosti – je logistično, ekonomsko, geološko sprejemljiva. Umeščena je v
sedanjo industrijsko cono med ostale industrijske objekte. Tudi najbližji stanovanjski
objekti so toliko oddaljeni, da glede na tip dejavnosti ni nobenih vplivov. To je potrdil
tudi predstavnik Zveze ekoloških gibanj Slovenije (CERO Gorenjska, 2008).
Na tej lokaciji ni načrtovana sežigalnica odpadkov. Koncept sežiganja odpadkov, kot
smo ga poznali v preteklosti, je namreč zgodovina. Sedaj se uporabljajo tehnologije,
ki so mnogo čistejše in predvidevajo ponovno uporabo odpadkov oz. pretvorbo
odpadkov v energent, ki ne obremenjuje okolja. Na lokaciji Exoterm-Polica ne bo
zgrajen objekt, ki bi negativno vplival na okolje, ampak bo šlo za predelavo odpadkov
s ciljem, da se kar najmanjši delež odpadkov odpelje na deponije (CERO Gorenjska,
2008).
Na lokaciji je predvidena samo predelovalnica odpadkov. Del odpadkov, ki se bo
sortiral, bo odpeljan v reciklažo kot surovina. Del se bo predelal v energent. Po novi
direktivi EU se na deponijo lahko odloži samo tisti del smeti, ki se ga ne da reciklirati
in ki ima tako nizko energetsko vrednost, da ni uporaben kot energent. Ta del
odpadkov, ki bo po novem nekajkrat manjši od dosedanjega, se bo odlagal na sedanje
deponije v Tržič in Jesenice (CERO Gorenjska, 2008).
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Na tej lokaciji tudi naj ne bi bilo smradu, saj tu ne bo deponije. Samo sortiranje in
obdelava smeti bo potekala v zaprtem objektu pod podtlakom ter preko posebnih
prečiščevalnih filtrov (CERO Gorenjska, 2008).

Industrijski objekt bo zaprt in bo povzročal le toliko hrupa kot tekoči trak. To
pomeni, da delovanje predelovalnice ne bo povzročalo nič več hrupa, kot ga je bilo do
sedaj iz ostalih objektov v industrijski coni Exoterm–Polica (CERO Gorenjska, 2008).
Poleg izgradnje objekta so v Kranju načrtovane še kakšne druge aktivnosti. Sama
sprememba lokacije objekta za ravnanje z odpadki je bila spodbuda za spremembo
koncepta projekta ravnanja z odpadki. Tako bo treba odvisno od izbora tehnologije
obdelave v občinah organizirati način zbiranja odpadkov v gospodinjstvih. To pomeni
uvajanje različnih kontejnerjev za gospodinjstva in bloke, morebiti različne, posebej
označene vreče ter ekološke otoke za ločene odpadke. Ker to pomeni spremembo
mišljenja in vedenja mnogih Gorenjcev, bo potrebno tudi zelo veliko informiranja po
gospodinjstvih. S tem namenom bo treba izvesti sistematično komunikacijsko akcijo
izobraževanja in »prosvetljevanja«. Zavedati se je treba, da smeti niso samo »za v
jamo«, temveč so predvsem vir surovin in energije. Gospodarno ravnanje z energijo in
surovinami pa je nekaj, česar se bomo ob sedanjem procesu globalnega segrevanja
morali čim prej naučiti (CERO Gorenjska, 2008).
Glede na to, da ta objekt ne bo povzročal nobenega onesnaževanja okolja, da ne bo v
vidnem polju nobene hiše in ne bo zmanjšal kvalitete bivanja ali kakor koli
obremenjeval stanovalcev ne v Struževem ne v občini Naklo, ni podlage in razloga, da
bi kdor koli dobil kakršno koli odškodnino. Ker pa so odpadki še vedno tema, ki se je
zaradi zgodovinskih razlogov bojimo, je po priporočilu Ministrstva za okolje
predvidena boniteta za okoliške krajane. Ta boniteta se po zakonu lahko razdeli samo
lokalni skupnosti in ne direktno prebivalcem. Višina bonitete, ki bo razdeljena med
KS Struževo in Občino Naklo, je 10 % od cene predelave odpadkov. Del tega zneska
– 50 % bo šel na račun Občine Naklo, 50 % pa na račun MO Kranj – toda s
konkretnim namenom za projekte, izvedene v KS Struževo. To pomeni, da bodo
krajani Struževa, Nakla, Police in Okroglega določene projekte, kot so oprostitev
komunalnega prispevka, ureditev športnega parka, vrtca, pridobitve cest, ureditev
doma krajevne skupnosti … lahko hitreje ali bolj kakovostno izpeljali (CERO
Gorenjska, 2008).
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IZBOR REGIJSKEGA ODLAGALIŠČA
Na Gorenjskem so pred leti ustanovili Konzorcij CERO, ki naj bi rešil skupne
probleme z odpadki. Na podlagi predhodnih študij je prepoznalo obstoječe odlagališče
v Kovorju kot potencialno lokacijo za ureditev regijskega centra za ravnanje z
odpadki. S preoblikovanjem odlagališča v Kovorju v sodoben center za ravnanje z
odpadki za 100 000 prebivalcev bi občina Tržič uredila sistem gospodarjenja z
odpadki za lastne potrebe in potrebe sosednjih občin, hkrati pa bi si zagotovila
financiranje investicije iz namenskih državnih in evropskih sredstev.
V Sloveniji že uspešno deluje nekaj regijskih centrov za ravnanje z odpadki, kot so
Gajke na Ptuju (CEROSP v Spodnjem Podravju), CEROSK v Slovenskih Konjicah,
CEROZ Unično v Zasavju. Gradijo se CEROD Leskovec Dolenjske regije, CERO
Celjske regije, regijski center za Pomurje v Puconcih (CEROP) ter regijski center za
Koroško (KOCEROD).
Ministrstvo za okolje in prostor mora skladno s predpisi za ravnanje z odpadki slediti
več ciljem. Zagotoviti mora začetek postopka za zmanjševanje nastajanja odpadkov
na izvoru, dosledno izvajanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in ureditev
obstoječih odlagališč po predpisih za način gradnje in obratovanje odlagališč. Zelo
pomemben cilj je tudi, da se v prostor umeščajo objekti in naprave za ravnanje z
odpadki z najboljšo tehnologijo. Poskrbeti mora, da so investicije finančno
sprejemljive in racionalne. To pomeni, da je za Gorenjsko po letu 2008 primerno
načrtovati en center in uporabiti vse razpoložljive odlagalne prostornine, ki bodo
urejene skladno s predpisi. Obstoječa odlagališča morajo pridobiti integralno okoljsko
dovoljenje (IPPC) (Gorenjska, 2005).
Ministrstvo za okolje in prostor je že odločilo in v svojem Operativnem programu
odstranjevanja odpadkov za zmanjševanje količin odloženih biorazgradljivih
odpadkov zapisalo, da bo regijsko odlagališče za en del Gorenjske v Kovorju, za drugi
del pa v Mali Mežakli. Kakorkoli že, v nadaljevanju bom izvedla večkriterijsko
analizo in jo bom kombinirala z regionalnogeografskim pristopom, popolnoma
neobremenjeno glede na to, kaj je o tem že odločilo Ministrstvo. Na koncu bom
ugotovila, ali sta ti dve odlagališči res najbolj primerni tudi z geografskega vidika.
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IZBOR LOKACIJE REGIONALNEGA ODLAGALIŠČA
KOMUNALNIH ODPADKOV Z UPOŠTEVANJEM RAZLIČNIH
KRITERIJEV
Najprej bom pogledala na problem z regionalnogeografskega stališča in vrednotila s
pomočjo razredov, ki so prikazani v preglednici 20.
Preglednica 20: Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva dejavnosti na okolje
vzorčne regije
POLJE
VREDNOTENJE RAZREDI
ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVENGA VPLIVA
NEGATIVENGA VPLIVA
A) Stopnja poznavanja, raziskanosti 1. ni raziskan
negativnega vpliva
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
B) Prostorska razširjenost posledic 1. majhna
negativnega vpliva
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
C) Intenzivnost posledic negativnega 1. zelo nizka
vpliva
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
D) Regionalni pomen negativnega vpliva 1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik
Vir: Buček-Mikulik, 1977 v Plut (2004)
Na podlagi terenskega dela in pregleda literature sem odlagališča uvrstila takole:
A) Stopnja poznavanja, raziskanosti negativnega vpliva
• Glede na fizičnogeografske (geološke razmere, reliefne razmere, vegetacijske
razmere, ozračje) kot tudi glede na družbeno-geografske značilnosti (poselitev,
kmetijstvo, gozdarstvo, promet, rekreacija) odlagališč bi jih uvrstila v 3. razred
– kvalificirana ocena, saj so bila za vsa obravnavana odlagališča (Draga,
Kovor, Mala Mežakla, Tenetiše) narejene Presoje vplivov na okolje, tako da je
za vsako sestavino okolja znana stopnja poznavanja negativnega vpliva.
B) Prostorska razširjenost posledic negativnega vpliva
• Z vidika geoloških razmer bi odlagališče Draga in Mala Mežakla, ki ležijo na
manj ugodni podlagi, uvrstila v 3. razred, saj se njihov negativni vpliv lahko
ob izrednih dogodkih razširi na lokalno raven (v celotni regiji). Odlagališči
Kovor in Tenetiše imata dobro podlago, zato bi ju uvrstila v 1. razred, saj je tu
negativni vpliv zelo majhen.
• Z vidika reliefnih razmer bi odlagališči Draga in Tenetiše uvrstila v 2. razred,
saj njuna lega ob ekstremnih razmerah negativno vpliva na onesnaženje
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vodnega vira. Deponiji Kovor in Mala Mežakla bi uvrstila v 1. razred, saj je
njuna lega ugodna.
• Z vidika vegetacijskih razmer bi vsa odlagališča uvrstila v 2. razred, saj se
negativni vplivi kažejo v tem, da je potrebno vsake toliko določena drevesa
posekati in s tem pridobiti določen prostor za odlaganje. Gozd ima tudi
varovalno vlogo, zato bi ga bilo treba zaradi številnih pozitivnih lastnosti
ohranjati.
• Z vidika onesnaženja ozračja se vplivi čutijo lokalno, zato bi odlagališča
uvrstila v 2. razred. Problem nastane takrat, ko pihajo vetrovi proti naselju.
• Z vidika poselitve bi odlagališča Kovor, Mala Mežakla, Tenetiše uvrstila v 2.
razred, saj odlagališča niso vidna, če gledamo na odlagališča iz naselij. Vpliv
se čuti ob neugodnih vremenskih razmerah. Odlagališče Draga je v vidnem
polju naselij, na precej odprtem terenu, zato bi ga uvrstila v 3. razred.
• Z vidika kmetijstva bi vsa odlagališča uvrstila v 1. razred, saj je negativni
vpliv majhen. Kmetijske površine niso v neposredni okolici odlagališč, zato
nanje ta odlagališča ne vplivajo.
• Z vidika prometa bi odlagališči Kovor in Draga uvrstila v 3. razred, saj je
promet trenutno speljan do odlagališč skozi vas, s tem je skozi naselje precej
povečan promet, kar negativno vpliva na tamkajšnje prebivalce. Pri
odlagališčih Tenetiše in Mala Mežakla prometa ni tako čutiti, zato bi ju
uvrstila v 1. razred.
• Z vidika rekreacijskih površin bi vsa odlagališča uvrstila v 1. razred, saj takih
površin ni v neposredni okolici odlagališč in tako tudi vpliva nanje ni.
C) Intenzivnost posledic negativnega vpliva
• Z vidika intenzivnosti posledic bi odlagališče Draga uvrstila v 3. razred –
zmerne, odlagališče Tenetiše v 2. razred – nizka, medtem ko Kovor in Mala
Mežakla sodita v 1. razred – zelo nizka. Za te razrede sem se odločila
predvsem zaradi lege teh odlagališč in posledično intenziteto, ki jo lahko
čutijo okoliški prebivalci.
D) Regionalni pomen negativnega vpliva
Regionalno ni posebno čutiti vpliva odlagališč, zato sem se odločila vsa štiri
odlagališča uvrstiti v 1. razred.
Pri iskanju lokacije za regionalno odlagališče komunalnih odpadkov si bom pomagala
z že prej navedeno metodologijo in sicer z večkriterijsko analizo prostora, ki jo bom
izvedla v dveh stopnjah:
• prostorska ocena na podlagi izločilnih kriterijev,
• prostorska ocena na podlagi izbranih kriterijev z medsebojno primerjavo
prostorskih značilnosti in razmer.
1. faza
Na prvi stopnji iščemo primeren prostor za postavitev deponije odpadkov. Ob tem
smiselno izločimo naslednja območja:
• ureditvena območja naselij in njihovo predvideno širitev,
• območja kmetijskih zemljišč (1. in 2. kakovostni razred),
• območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom,
• območja varovanja vodnih virov,
• poplavna območja,
• območja pridobivanja rudnin,
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•
•
•

območja varovalnih pasov infrastrukturnih objektov,
območja varovanja naravne in kulturne dediščine,
območja za športno-rekreacijsko dejavnost (Zelena knjiga Maribor, 1991).

V tej analizi bom obravnavala že obstoječa odlagališča, zato lahko rečem, da so vsa
odlagališča, ki obratujejo že kar nekaj let, in sicer odlagališča Draga, Tenetiše, Kovor
in Mala Mežakla zunaj ureditvenih območij naselij.
Kmetijska zemljišča prve in druge kategorije, ki so temelj proizvodnje hrane, so trajno
namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Njihova namenska raba se lahko spremeni, če se
lahko usposobijo druga kmetijska zemljišč v enakem obsegu. Namembnost zemljišč,
ki sodijo v drugo območje kmetijskih zemljišč, je možno spremeniti le, če je v
prostorskoureditvenih pogojih v skladu s planskimi akti ta sprememba dopustna
(Bonča, 1993).
Obstoječa odlagališča so na območju travniških površin, ki so ponavadi obdana z
gozdom, zato so tu kmetijska zemljišča 1. in 2. kategorije izključena.
Gozd je zemljišče, ki je poraslo z drevjem v obliki sestoja. Zakon o urejanju prostora
posebej varuje določene gozdove: trajno varovalne in gozdove s posebnim pomenom.
Trajno varovalni so tisti gozdovi, v katerih bi s posegi ogrozili njihovo vlogo in
obstoj. Gozdovi s posebnim pomenom so pomembni za rekreacijo, turizem,
znanstvena raziskovanja ali druge namene, so naravna in zgodovinska znamenitost.
Pri teh gozdovih ni dopustno spreminjanje njihovih funkcij, zlasti se ne sme porušiti
ekološko ravnovesje in značilnosti krajinskega videza (Bonča, 1993). Območja
odlagališč Draga, Mala Mežakla obkrožajo gozdne površine, vendar nimajo
posebnega varovalnega pomena. Odlagališče Kovor je v gozdu, ki ščiti okoliška
naselja pred njegovimi vplivi, zato je 300-metrski pas ob deponiji razglašen kot gozd
posebnega pomena. Odlagališče Tenetiše leži znotraj Udin boršta, ki je tudi botanična
naravna vrednota.
Na območju vodih virov, podtalnice in drugih vodnih površin, ki so pomembne za
dolgoročno oskrbo s pitno vodo, niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjšali izdatnost.
Odlagališče odpadkov ne sme biti na vodovarstvenem območju (Bonča, 1993).
Omenjena odlagališča Kovor, Tenetiše, Mala Mežakla ne ležijo na vodovarstvenem
območju, zato so s tega vidika primerne lokacije. Odlagališče Draga pa leži na
prodnem nanosu, zato je bil tam, kjer ni bilo urejeno tesnjenje, vpliv na podtalnico, na
novejše delu pa vpliva ni.
Poplavna območja so eden glavnih izločitvenih kriterijev za izgradnjo odlagališč.
Poplavna in močvirna območja so občutljiva zaradi prepustnosti podlage ter zaradi
možnosti zaplavljanja dna odlagališča, s tem pa nenadzorovanega odtoka izcednih
vod. Vsa obravnavana območja so zunaj poplavnega območja, samo odlagališče
Draga je lahko ob izjemno visoki vodi izpostavljeno poplavi. Sedaj je tu narejen
zaščitni nasip, ki naj bi varoval pred reko Soro.
Med območja, na katerih odlagališč odpadkov ne sme biti, sodijo tudi območja
ohranjanja naravna in kulturne dediščine. Na območjih odlagališč Draga, Mala
Mežakla in Kovor ni objektov naravne ali kulturne dediščine, medtem ko je
odlagališče Tenetiše, ki leži znotraj Udin boršta (osameli kras), botanična, površinska
in podzemeljska geomorfološka naravna vrednota. Na ožjem obravnavanem območju
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sta tudi Želinski potok-dolina (št. nar. vr. 5283) in Rupovščica, ki sta naravni vrednoti
lokalnega pomena. (št. nar. vr. 5490).
Območja varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so vključena med ureditvena
območja naselij in med območja kmetijskih zemljišč. Zato na kartah namenske rabe
tal občin niso posebej označena.
Tudi območja za športno rekreacijske dejavnosti niso posebej označena, saj so ta
območja vključena v ureditvena območja naselij.
2. faza
Na drugi stopnji medsebojno soočimo naslednje primerjalne kriterije:
• oddaljenost možne lokacije od kraja nastajanja odpadkov,
• velikost in možni čas izkoriščanja deponije,
• bližina poselitve (naselij),
• geološke razmere,
• vodne razmere (bližina vodotokov),
• reliefne razmere,
• vegetacijske razmere in kmetijska raba tal,
• potrebna in obstoječa infrastruktura za vzpostavitev deponije,
• vizualna izpostavljenost,
• vpliv na okolico,
• stroški, ki so potrebni za vzpostavitev dejavnosti: investicijski stroški za gradnjo,
odškodnine in nadomestila za zemljišča prizadetim krajanom (Zelena knjiga
Maribor, 1991).
1. Geološke razmere
Najbolje je, če pri analizi upoštevam naslednje geološke značilnosti. Postavitev na
apnencu in dolomitu je zelo problematična, na naplavinskih sedimentih (prodi in
peski) je problematična oziroma pogojno primerna ter na laporjih, peščenjakih,
glini, melju, ilovici, flišu in tudi naplavinski podlagi primerna (Brancelj, 2004).
Odlagališče Draga je z vidika geoloških razmere postavljeno na zelo neugodni
podlagi in sicer gre za prodni nanos. Deponija Tenetiše , kjer so začeli odlagati
komunalne in industrijske odpadke, je nastala na opuščenem glinokopu. Tu gre za
ugodno geološko zgradbo, saj je na širšem in ožjem območju sestava tal iz laporne
gline, prekrita z debelo plastjo ilovice, zato so tla neprepustna. Odlagališče Kovor,
ki leži v plitvi kadunji, je zapolnjen z glinastim, meljastim in glinasto peščenim
pokrovom, kar pomeni, da so tla dobro nosilna, z nizko stisljivostjo in
posedanjem. Na območju odlagališča Mala Mežakla so karbonatne kamnine, ki so
z vidika prepustnosti neprimerne za postavitev odlagališča, vendar se lahko s
dobrim tesnjenjem ta težava odpravi oz. omili.
2. Reliefne razmere
Akumulacijske ravnice rek niso primerne za lokacijo odlagališča odpadkov, ker se
občasno lahko pojavljajo poplave. Povzročajo jih neurja, predvsem poleti, ko večji
del padavinske vode po površini hitro odteče, tako da pride do hitrega dviga
gladine in velikih pretokov vode v potokih in rekah (Slovenija pokrajine in ljudje,
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1998). Poplavna območja so eden glavnih izločitvenih kriterijev za izgradnjo
odlagališč.
Pri iskanju lokacije za odlagališče je potrebno upoštevati ranljivost reliefa z vidika
erozije. Med pomembne dejavnike, ki prispevajo k močni eroziji, prištevamo
kamninsko podlago, značilnost pobočij, množino in intenzivnost padavin,
rastlinsko odejo in antropogene posege (Natek 1991).
Zato je najbolje, da izbiramo za lokacije odlagališč kakšne grape, ozke doline.
Odlagališče Mala Mežakla leži na pobočju Mežakle, na nadmorski višini 715 m
do 760 m, gre za kotanjasto gričevnato površje, zato ni ogroženo zaradi poplav.
Odlagališče Kovor pa je v plitvi kadunji na nadmorski višini 472 m do 525 m,
zato je tudi z vizualnega vidika zelo primerno. Širše območje odlagališča Tenetiše
leži na območju Udin boršta, ki je zaključena geomorfološka enota, predstavlja pa
ostanek prostranega pleistocenskega vršaja Tržiške Bistrice. Z vidika reliefa je
potrebno paziti, da se zmanjša nevarnost plazenja tal, krušenja, nenadnih erozij ob
nalivih ipd. Zaradi stabilnosti in kompaktnosti tal so na območju odlagališča tudi
pogozdovali s črno jelšo in topolom. Na območju odlagališča Draga pa je
potrebno zelo paziti na poplave, saj je njena lega na terasi, v bližini reke Sore in
ob zelo visoki vodi lahko pride do poplavljanja.
3. Vegetacijske razmere in kmetijska raba tal
Odlagališče Mala Mežakla je obkroženo z listnatim gozdom, v katerem se
pojavljajo tudi iglavci. Odlagališče Kovor je v gozdnem prostoru, le na severnem
robu se pojavlja manjša gozdna jasa. Na obravnavanem območju odlagališča
Tenetiše tudi prevladujejo gozdne površine. Glavnino predstavljajo borovi
gozdovi z majhno primesjo kisloljubnih gozdov bukve ali kisloljubnih gozdov
hrasta. Kakšnih pomembnih kmetijskih površin tukaj ne najdemo. Odlagališče
Draga nima vpliva na vegetacijo, saj gre za zaraščeno območje s treh strani,
medtem ko so z ene strani travniki, ki jih uporabljajo za košnjo.
4. Bližina naselij (poselitve)
Komunalno odlagališče odpadkov prav tako ne sme biti v bližini naselij oziroma
strnjene pozidave ter tudi ne v bližini naravnih in kulturnih spomenikov. Z
odlagališča se namreč pogosto širijo emisije vonjav in prahu, poslabša pa se tudi
sama vizualna podoba pokrajine (Oblak, 1998).
V Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališče piše, da je treba zagotoviti, da telo
odlagališča nenevarnih in nevarnih odpadkov ni v vidnem polju oken, balkonov in
vhodnih vrat do 600 m od zunanje meje odlagališča oddaljenih stanovanjskih
stavb, stavb, kjer se opravljajo izobraževalne, vzgojno-varstvene, zdravstvene in
podobne dejavnosti, in drugih stavb, v katerih se ljudje zaradi dela ali počitka
zadržujejo pogosto ali daljši čas, in da zračna razdalja med zunanjo mejo
odlagališča in temi stavbami ni krajša od 300 m.
Odlagališča Draga, Tenetiše, Kovor so od naselij oddaljena več kot 400 m, pri
odlagališču Mala Mežakla je s SV strani prvi stanovanjski objekt oddaljen 210 m.
Na podlagi prve in druge faze sem ugotovila, da bom za nadaljnjo vrednotenje vzela
samo lokaciji Mala Mežakla in Kovor, ker sta še najbolj ustrezali izbranim kriterijem.
Pri odlagališčih Kovor in Mala Mežakla zaenkrat še nisem opazila posebnih
negativnih lastnosti, zato jih bom tudi v nadaljevanju vrednotila.
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Glavna slabost odlagališča Tenetiše je prav njegova lokacija, saj leži na območju Udin
boršta, ki je zavarovano območje. V neposredni bližini je Želinjski potok in
Rupovščica, ki sta tudi naravni vrednoti in bi ob kakšnem nepričakovanem dogodku
lahko prišlo do onesnaženja. Hkrati pa že samo dejstvo, kako negativno na to deponijo
gleda lokalno prebivalstvo, sem Tenetiše izločila iz nadaljnje analize.
Drugo odlagališče, za katerega sem se odločila, da ne sodi v nadaljnje vrednotenje je
odlagališče Draga. Leži na zelo neugodni geološki podlagi - prodni nanosi, zato lahko
negativno vpliva na podtalnico. V bližini je reka Sora, zato je lahko ob izjemno
visoki vodi odlagališče ogroženo. Najbolj moteča stvar pri tem odlagališču, ki sem jo
opazila tudi pri terenskem delu, pa je oddaljenost in direktna vizualna izpostavljenost
odlagališča proti naselju.
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VREDNOTENJE LOKACIJ
Lokacije, ki sem jih izbrala za analizo, sem že v 1. fazi vrednotila na podlagi zgoraj
navedenih kriterijev. Prišla sem do zaključka, da sta najbolj primerni Kovor in Mala
Mežakla. Iz nadaljnje analize bom izločila Tenetiše in Drago. Sedaj pa bom
nadaljevala z 2. fazo, vrednotila bom dve najbolj primerni lokaciji. To bom naredila
tako, da bom izbrala absolutne vrednosti izbranih kriterijev, nato pa jih bom na tej
podlagi razdelila v razrede, pri čemer 1 pomeni najboljše razmere, vrednost 4 pa
najslabše. Najboljša varianta za lokacijo regionalnega odlagališča bo tista, ki bo imela
najmanjši skupni seštevek vrednosti, ki ji pripadajo glede na absolutne vrednosti.
Pri vrednotenju potencialnih lokacij bom upoštevala kriterije, za katere menim, da
so zelo pomembni pri določanju lokacije odlagališča komunalnih odpadkov in
sicer:
1. oddaljenost lokacije od najbližjega naselja – v bližini odlagališča so
poslabšane bivalne razmere (odpadki, ki jih veter odnaša, prah, hrup, povečana
množina insektov in glodalcev …),
2. oddaljenost lokacije od najbližjega stalnega vodotoka – paziti je treba, da je
vodotok vsaj 300 m stran od deponije,
3. dostopnost in prometna povezanost lokacije,
4. ocena prostornine oz. velikost potencialnega odlagališča – zaradi visokih
investicijskih stroškov je potrebno paziti, da se lokacija lahko širi,
5. lega lokacije glede na smer pihanja najpogostejših vetrov – najbolje je poiskati
takšno lokacijo, da bi bili negativni vplivi, ki jih povzroča veter, čimbolj
omejeni,
6. geomorfološka oblika in vizualna izpostavljenost lokacije – najbolje je
postaviti lokacijo v dolino, globel, vdolbino, saj je tako izpostavljenost okolici
bistveno manjša kot na ravnini ali na pobočju vzpetin.
1. Vrednostni razredi oddaljenosti od najbližjega naselja (Oblak, 1998):
• do 200 m = 4
• od 200 m do 500 m = 3
• od 500 m do 1500 m = 2
• več kot 1500 m = 1
Pri oddaljenosti od najbližjega naselja sem upoštevala zračno razdaljo med lokacijo in
najbližjim naseljem.
Preglednica 21: Vrednotenje potencialnih lokacij po oddaljenosti od najbližjega
naselja.
Ime
lokacije
Mala
Mežakla
Kovor

Oddaljenost
od najbližjega naselja (m)

Vrednost

210
410

3
3
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2. Vrednostni razredi oddaljenosti od najbližjega stalnega vodotoka (Oblak, 1998):
• do 20 m = 4
• od 20 m do 100 m = 3
• od 100 m do 500 m = 2
• več kot 500 m = 1
Pri oceni oddaljenosti od najbližjega stalnega vodotoka sem upoštevala razdaljo od
središča lokacije do izliva v potok ali reko. Vrednostne razrede sem povzela po istem
viru kot pri prejšnjem kriteriju.
Preglednica 22: Vrednotenje potencialnih lokacij po oddaljenosti od najbližjega
vodotoka.
Ime
lokacije
Mala
Mežakla
Kovor

Oddaljenost
od najbližjega vodotoka (m) Vrednost
510
225

1
2

3. Vrednostni razredi oddaljenosti od asfaltirane ceste v metrih:
• do 200 m = 1
• od 200 m do 500 m = 2
• od 500 m do 1500 m = 3
• več kot 1500 m = 4
Preglednica 23: Vrednotenje potencialnih lokacij po oddaljenosti od asfaltirane ceste
(Oblak, 1998).
Ime
lokacije
Mala
Mežakla
Kovor

Oddaljenost
od asfaltirane ceste (m)

Vrednost

Več kot 1500
0

4
1

Potencialni lokaciji sem skušala obravnavati tudi z vidika oddaljenosti od asfaltiranih
cest, saj je najbolje, če so prometne povezave do odlagališča dobre, hkrati pa naselja
čim dlje od odlagališča, da je negativnih vplivov čim manj. Dobre cestne povezave so
zelo pomembne za regijsko odlagališče, saj se po teh poteh vsak dan vozi ogromno
tovornjakov. Če te potrebne infrastrukture odlagališče še nima, jo je treba zgraditi, da
bi celotni objekt normalno deloval.
Za lokacije na pobočjih sem ocenila možno velikost potencialnega odlagališča (Oblak,
1998).
4. Vrednostni razredi glede na velikost potencialne lokacije:
• do 15 ha = 4
• od 15 ha do 20 ha = 3
• od 20 ha do 25 ha = 2
• več kot 25 ha = 1
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Preglednica 24: Vrednotenje velikosti lokacije.
Ime
lokacije
Velikost lokacije (ha)
Vrednost
Mala
Mežakla
3
4
Kovor
6,5
4
Glede na pihanje vetrov sem lokacije razdelila v naslednje razrede:
5. Vrednostni razredi glede na smer pihanja najpogostejših vetrov:
• pod kotom 0o do 45o od naselja proti lokaciji - 1
• pod kotom 45o in 90o od naselja proti lokaciji – 2
• pod kotom 45o in 90o od lokacije proti naselju - 3
• pod kotom 0o do 45o od lokacije proti naselju – 4
Preglednica 25: Vrednotenje potencialnih lokacij glede na smer pihanja najpogostejših
vetrov (Oblak, 1998).
Ime
lokacije
Mala
Mežakla
Kovor

Vrednost glede na pihanje
najpogostejših vetrov
1
1

Erozijska grapa je za odlagališče bolj primerna, ker je zajemanje izcednih vod
enostavnejše, emisije hrupa, smradu in odpadkov so manjše, poleg tega je nahajališče
v grapi vizualno manj moteče za okolico, kakor če bi bilo na pobočju. Poleg
geomorfološke oblike lokacije sem ocenjevala tudi vizualno izpostavljenost lokacije.
Pri tem sem opazovala, ali je lokacija vidna iz najbližjega naselja ali ne.
6. Vrednost lokacije glede na geomorfološko obliko in vizualno izpostavljenost:
• lega v erozijski grapi, skrita – 1
• lega v erozijski grapi, vidna – 2
• lega na pobočju, skrita – 3
• lega na pobočju, vidna – 4
Preglednica 26: Vrednotenje potencialnih lokacij glede na geomorfološko obliko in
vizualno izpostavljenost
Ime
lokacije
Mala
Mežakla
Kovor

Vrednost
glede
na
geomorfološko obliko in
vizualno izpostavljenost
1
1
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Zaradi lažje primerjave značilnosti posameznih lokacij med seboj sem vse
upoštevane kriterije pri vrednotenju lokacij združila v eno tabelo. Tako je nastala
spodnja tabela. Vrednosti, ki so jih lokacije dosegle pri posameznem kriteriju, sem
seštela, da je razviden vrstni red. Manjšo skupno vrednost ima lokacija, bolj je
primerna za regionalno odlagališče odpadkov.
Preglednica 27: Vrednosti, ki so jih potencialne lokacije dosegle pri vrednotenju
Ime
lokacije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skupaj
Mala
Mežakla
3
1
4
4
1
1
14
Kovor
3
2
1
4
1
1
12
Celotna analiza je pokazala, da je najbolj primerno odlagališče Kovor in sicer iz več
vzrokov:
• je prometno dostopno,
• dovolj oddaljeno od naseljih in od njih ločeno s hribom in gozdom,
• prevladujoči vetrovi ne pihajo v smeri naselij,
• širitev sedanje deponije je možna stran od naselij,
• z novo dovozno cesto bi promet izločili iz naselij,
• geološka podlaga je neprepustna,
• ima vso potrebno infrastrukturo,
• odlagališče je moč nasloniti na brežine, zato je površina manjša,
• je še dovolj blizu Kranja, kjer je koncentracija in količina odpadkov
največja,
• lokacija je v bližini največjih količin odpadkov.

Na koncu lahko še predstavim, kako na razvoj odlagališča gledajo krajani oz. občani
Tržiča, ki so svoje mnenje izrazili na volišču.
Glede na nasprotujoča si mnenja znotraj občine glede izgradnje centra je bil 18.
decembra 2005 v občini Tržič izpeljan posvetovalni referendum, ki je pokazal voljo
ljudstva. Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali ste za preoblikovanje sedanje
deponije Kovor v sodoben medobčinski center za ravnanje z odpadki z odlagališčem
za odlaganje ostanka predelanih odpadkov za 130 000 prebivalcev po evropskih
merilih in pod naslednjimi pogoji:
• niti na lokaciji centra za ravnanje z odpadki niti kjer koli drugje v občini Tržič ne
bo sežigalnice ali podobnih objektov,
• do centra bo speljana posebna dovozna pot mimo naselja in prebivališč,
• krajani in občina so upravičeni do pravične mesečne rente po začetku
obratovanja centra.«
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Preglednica 28: Izid referenduma
Št.
skupaj
delež skupaj za
volivcev
(%)
12 678
5048
39,82
2816
Vir: Občina Tržič, 2008

Za (%)

proti

Proti (%)

56,12

2202

43,88

Po podatkih o izidu glasovanja na območju občine Tržič, ki se ga je udeležilo 5048
volivcev od skupno 12 678 volilnih upravičencev, je za izgradnjo medobčinskega
centra za ravnanje z odpadki glasovalo 2816 volivcev (56,12 %), proti pa je glasovalo
2202 ali 43,88 % volivcev.
V krajevni skupnosti Kovor je bila slika popolnoma drugačna. Po podatkih iz istega
vira je od skupno 1313 volilnih upravičencev prišlo na volišče 67 % volivcev, od teh
jih je 252 glasovalo za, kar predstavlja 29 %, 616 volivcev oziroma 71 % pa jih je
glasovalo proti umestitvi medobčinskega centra v njihov kraj (Občina Tržič, 2008).
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PREVERJANJE HIPOTEZ
H1: Gorenjci trenutno ne ravnajo z odpadki sonaravno.
Rezultati analiz količin, sestave in ravnanja z odpadki potrjujejo hipotezo. Skupne
količine odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na območju Gorenjske iz leta v leto
naraščajo. Proizvajamo okrog 80 000 ton odpadkov letno, le 12 % od teh se reciklira.
To je glavno kruto dejstvo, ki ga bomo morali spremeniti, poudarek pa dati ločenemu
zbiranju odpadkov.
H2: Od vseh že obstoječih komunalnih odlagališč na Gorenjskem bi bilo odlagališče
Kovor najbolj primerno za ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki.
Analiza je pokazala, da je od vseh že obstoječih komunalnih odlagališč na
Gorenjskem najbolj primerno odlagališče Kovor, zato potrjujem hipotezo. Ima največ
pozitivnih lastnosti (navedene skozi nalogo), ki govorijo v prid temu odlagališču, zato
bi bili negativni vplivi tu najmanjši. Hkrati pa tudi pozitiven izid referenduma daje tej
lokaciji večjo težo.
H3: Predlagana lokacija Exoterma, kjer naj bi bila predelovalnica odpadkov, ni
najbolj glede na izbrane kriterije racionalna rešitev.
To hipotezo le delno potrjujem. Lokacija sama se mi sploh ne zdi sporna. Tudi
dejstvo, da bo tu stal nekakšen zaprt industrijski objekt, ki ne bo imel negativnega
vpliva na okolico, ni sporno. Kar pa zadeva transportni vidik, menim, da rešitev ni
najbolj racionalna. S tovornjaki bo treba pripeljali odpadke v Exoterm. Tu jih bodo
obdelali, nato zopet naložili na tovornjake in jih odpeljali na odlagališče Kovor ali na
odlagališče Mala Mežakla. Boljše bi bilo, če bi odpadke pripeljali naravnost v enega
izmed centrov, kjer bi bila obdelava in odlagališče skupaj.
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SKLEP
Zasnov ravnanja z odpadki na Gorenjskem je bilo izdelanih že veliko, tako po občinah
kot za celotno regijo. Po občinah so bile zasnove delno realizirane, regijske še ne. Kaj
Gorenjska regija potrebuje: še nekaj dodatnih zbirnih centrov, potrebuje kompostarno
ali objekt za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO), sortirnico odpadkov,
center za predhodno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in pripravo za
odlaganje in na koncu še odlagališče samo za OSTANEK ODPADKOV. Ostanek
odpadkov bo dolgoročno potrebno ali sežgati ali termično obdelati. Dejansko je
ostanka od vseh povzročenih količin odpadkov največ 20 %, trenutno pa v vsej regiji
izločimo povprečno komaj 20 % odpadkov, na odlagališču pa jih pristane 80 %.
Postavlja se mi vprašanje, kakšen mehanizem vzpostaviti za izvajanje sprotnega
kvalitetnega ločevanja odpadkov na izvoru nastanka – ali je to realna cena ločevanja
ali so to kazni. Oziroma najti bo treba ustrezen način ozaveščanja, ki bo pritegnil 99
% prebivalcev oziroma povzročiteljev odpadkov na Gorenjskem. Poleg tega ne
morem razumeti, kako se lahko še dogaja nedovoljeno odlaganje odpadkov v okolje,
čeprav je v današnjem času zagotovljena možnost oddaje vseh vrst odpadkov, v večini
brezplačno na zbiralnicah ali v zbirnih centrih. Ne morem razumeti, kako nekateri
brezbrižno odmetavajo vsakršne komunalne odpadke kar med vožnjo skozi okno
avtomobila ali na zelenice ob parkiriščih, kako je možno, da 99,9 % lastnikov psov
nima niti slabe vesti, da njihovi ljubljenčki puščajo iztrebke na zelenicah, kmetijskih
zemljiščih, otroških igriščih … in to celo tam, kjer so vsi davkoplačevalci financirali
postavitev tako imenovanih pasjih stranišč, kako lahko večina kadilcev odvrže
škatlico od cigaret in cigaretne ogorke kar na tla …
Kratkoročno lagodje gre v celoti na račun okolja, v katerem živimo in bodo (naj bi)
živeli naši zanamci. Vendar je to lagodje samo v glavah, kajti tisti, ki je okoljsko
ozaveščen, se nelagodno počuti pri neločevanju odpadkov ali odmetavanju smeti
kamor koli v okolje.
Glavni viri odpadkov so: pridobivanje surovin, kmetijska proizvodnja, vse vrste
predelovalnih dejavnosti in med storitvenimi dejavnostmi zlasti promet, trgovina,
turizem, način življenja ljudi, vseh vrst nezgod in motenj, opuščanje nujnih
vzdrževalnih del in negovanj, tudi računalništvo in telefonija.
Velik del Gorenjske sodi v tako imenovano podeželsko območje, zato je pomembno,
da bi bili vsaj na tem območju zavzeti za ločeno zbiranje in predhodno izločanje
bioloških odpadkov, ki jih lahko shranjujejo in porabijo doma. Ostalih odpadkov –
stekla, papirja, plastične embalaže in morebitnih nevarnejših snovi (baterije) je manj
in pogostost odvažanja je zato manjša. Odlaganje odpadkov bo v prihodnosti drago,
racionalnost pri oddajanju le-teh pa bo morala biti tudi interes občine. Po logiki
ločevanja in zbiranja odpadkov in njihove predelave bi za Gorenjsko zadoščala ena
sama sortirnica, za vso Slovenijo bi jih bilo šest, ostanek odpadkov pa bi lahko
sežigali v sežigalnici, skupni za vso Slovenijo. Ločeno zbiranje odpadkov bi lahko
potekalo kakor zdaj, od vrat do vrat, ali pa bi se več sosedov domenilo za skupni
zabojnik, tretja možnost bi bilo zbirno mesto. Pri odločitvi o ločenem zbiranju
odpadkov je pomembno tudi, kdo naj bi jih odvažal oz. od kod jih bo odvažal, saj je
zbiranje na podeželju drugačno kot v večjih industrijskih mestih.
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Moja analiza je pokazala, da je lokacija v Kovorju izmed štirih proučevanih (Kovor,
Tenetiše, Mala Mežakla, Tenetiše) najbolj primerna, saj ima primerno prostorsko
kapaciteto in geološko podlago, omogoča pa tudi dostop z avtoceste. Hkrati pa je
lokacija dovolj oddaljena od naselij. Od njih je ločena s hribom in gozdom.
Vremenske razmere so zelo ugodne, saj prevladujoči vetrovi pihajo stran od naselja.
Kot sem že prej omenila je zaradi velike prostorske kapacitete možna tudi širitev
odlagališča stran od naselja. Z ekonomskega vidika je lokacija primerna predvsem
zaradi bližine Kranja, saj je tam količina odpadkov največja, kar posledično pomeni
manj transportnih stroškov in prometnega onesnaževanja. Na koncu pa s tem lahko
pripomoremo k manjšemu globalnemu segrevanju ozračja.
Za umestitev občinskega centra za ravnanje z odpadki obstajajo različne tehnične
rešitve. Površina je odvisna od števila prebivalcev oziroma od količine odpadkov, ki
bi jih tak center zbiral. Če bi v občini Tržič dosegli soglasje za zbiranje odpadkov za
približno 130 000 prebivalcev, ne bi center obsegal bistveno večje površine kot jo ima
sedanja deponija. S površino za nadaljevanje odlaganja po 10 letih obratovanja in
površino za objekte centra bi meril od 8 ha do 10 ha. Nujni objekti centra so sortirnica
za ločevanje odpadkov po frakcijah, zaprta kompostarna za organske odpadke in obrat
za mehansko-biološko stabilizacijo odpadkov. Po postopku v slednjem obratu
odlagajo le stabilizirane odpadke. Na odlagališču ne prihaja do razkrajanja in smradu,
nastanka deponijskih plinov oziroma negativnih vplivov na izcedne vode..Pomislek
prebivalcev o škodljivosti sodobnega centra za ravnanje z odpadki je na nek način
razumljiv, saj lahko ob kakršnikoli napaki pri delovanju ali pri nepredvidljivi situaciji,
razmere postanejo neprijetne. Do tega naj ne bi prišlo, vendar je potrebno ob takem
projektu kot je regijski center, tudi o tem razmisliti. Če bi center normalno deloval,
naj ne bi bilo negativnih vplivov. Potrebno se je o projektu odkrito pogovoriti z
domačini, zadevo predstaviti realno, da bodo vedeli kakšne so slabosti in prednosti
tega centra, saj bodo na to tudi drugače gledali. Mislim, da so zaradi bližine
odlagališča upravičeni do rente oziroma do odškodnine. Kakorkoli že razmišljamo,
nihče nima rad smeti pred vrati, še posebej pa ne tujih. Zato tu stopi v ospredje
psihološki vidiki, saj je za domačine zelo drugače ali sem vozijo smeti iz njihove
občine ali iz drugih občin. Če se postavim v njihovo vlogo, verjamem, da občutek ni
najboljši, ko veš, da se je velik del Gorenjske znebil smeti in jih pripeljal v tvoj kraj.
Tako se je poslabšal prizvok kraja, hkrati pa to odlagališče ljudi odbija, da bi si v
bližini delali hiše oz. se tja priseljevali.
Kljub temu bi bila to boljša rešitev kot pa Exoterm, predvsem bolj racionalna glede
transporta. Za primer si lahko pogledamo občino Kranjska Gora, ki bo vse odpadke
vozila v Kranj, potem jih bodo predelali, nato pa zopet prišli iskat in jih odpeljali v
Malo Mežaklo. Tu bo šlo za dvakratni transport in posledično tudi strošek, kar se
meni zdi nesmiselno.
Zaradi strožjih predpisov in povečanih stroškov ravnanja z odpadki se bo v
prihodnosti povečala količina ločeno zbranih odpadkov že na izvoru, zato bo število
nesortiranih odpadkov v medobčinskem centru manjše. To bo zmanjšalo tudi število
prevozov in obremenitev okolja. Predvidena je gradnja dovozne ceste zunaj naselij,
zanjo imajo dve možnosti. Prebivalcem bi se s sodobnim centrom za ravnanje z
odpadki izboljšala kakovost bivalnega okolja, saj bi bil center bistveno bolje urejen in
varnejši od obstoječega odlagališča. Odlagali bodo le polovico odpadkov iz
gospodinjstev, drugo polovico pa reciklirali. To pomeni, da na odlagališču ne pride do
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razkrajanja, ki povzroča smrad, in vpliva na kvaliteto izcednih vod. Po zaključku
odlaganja bi površino centra uredili in bi lahko dobila novo namembnost.
Ker bi center zadoščal za večje število prebivalcev, bi se investicija financirala iz
namenskih javnih sredstev in iz evropskih skladov. Denar bi prispevale tudi sosednje
občine, ki bi center uporabljale. S tem bi občina Tržič dobila sodoben sistem ravnanja
z odpadki po ekonomsko sprejemljivih cenah. Pridobila bi tudi gospodarsko
dejavnost, ki bi omogočila delovna mesta in razvojne možnosti za občino. V občinski
proračun bi center prispeval rento, ki bi jo namenili za razvojne projekte v občini in
bonitete lokalnemu prebivalstvu. V pristojnosti lokalne skupnosti pa je, da si na
Ministrstvu za okolje in prostor izbori čim boljše pogoje in iztrži čim več bonitet za
svoje prebivalce.
Medobčinski center za ravnanje z odpadki bi domačine prikrajšal za nekaj hektarov
gozdnih površin. Negativna posledica je lahko slabšalni prizvok kraja, ki je posledica
predsodkov do zbiranja odpadkov iz sosednjih občin. To pa se da s časom preseči z
informiranjem o sodobnem sistemu ravnanja z odpadki.

SUMMARY
There have been many plans developed for waste management in the Gorenjska
region, however none of them has been successfully realised. For the region to
effectively address waste management it is necessary that additional collection
centres, composting facility or object for mehanical-biological tretment of waste,
waste sorting unit, centre for preliminary treatment of mixed municipality waste and a
dumping ground for the remaining waste are developed. The remaining waste will on
a long term need to be burnt or thermally processed. The amount of this remaining
waste could be only 20%, yet at present only 20% of the waste is sorted and the
remaining 80% ends at dumping grounds. The question is which mechanism could be
more appropriate for successful waste separation at the source: higher price for mixed
waste or fines; or how to find a successful awareness campaigns to reach 99% of
individuals or waste producers informing them of different possibilities for
appropriate waste management. Nowadays it is hard to understand, how people can
unselectively throw away waste anywhere, causing harm to the environment in spite
of all the possibilities to collect this waste or give it away for free at the collection
points or collection centres.
Main sources of waste in the region are: extraction of raw material, agriculture,
manufacturing, traffic, trade, tourism, way of life, all types of accidents, poor
maintenance and IT ant phone industry.
A majority of the Gorenjska region is rural, meaning that waste management could be
different from the one used in urban areas. It would be important to organise separate
collection of organic waste that can be stored and used locally. This would effectively
lower the amount of the remaining waste and its management.
The analysis showed that among tested sites Kovor would be the most appropriate to
be used as a regional dumping ground in Gorejnska because of its capacity, structure
of the ground and its position. It is positioned in the vicinity of a motorway with a
good access to dumping ground.
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In the future the amount of non-sorted waste will need to be reduced, consequently
reducing the amount of transport and burden to the environment. New techniques in
modern waste centre and sorting of the waste would benefit inhabitants of Kovor.
Sorting would provide that only half of the waste from household would be sent to the
dumping ground and the rest would be recycled. With the organic parts removed a
smell from rotting and leachate would be reduced. The development of a modern
centre would be financed from public sources, European funds and also adjoining
municipalities which would use its facilities. Several working positions and other
development possibilities would also be developed creating advantages for local
community, which would also benefit from the annuity income in the municipality
budget. Development of a regional centre would cause loss of several hectares of
forest grounds and additional negative consequences for the area could also result
from a believe that waste treatment ground per se is something which is not
acceptable. However this can be overreached with proper awareness rising.
Unavoidable truth is, that the mentality of the inhabitants of the Gorenjska region has
to change in relation to waste management and environment; otherwise we and our
environment will choke under the waste that we produce.
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PRILOGE
VPRAŠALNIK
1. V katerih občinah skrbite za odvoz odpadkov?
2. Na katero deponijo te odpadke vozite?
3. Kakšen delež prebivalcev (v teh občinah, ki jih pokrivate) ima organiziran
tedenski odvoz odpadkov?
4. Kam bi po vaših željah postavili regijsko odlagališče odpadkov? Zakaj?
Navedite razloge!
5. Ima vaša komunala urejeno ločeno zbiranje odpadkov? Katere odpadke zbirate
ločeno? Približno koliko zbiralnic imate?
6. Katerega leta ste začeli z ločenim zbiranjem odpadkov?
7. So zbiralnice postavljene enakomerno po vseh občinah ali samo v večjih
krajih?
8. Koliko neločenih odpadkov mesečno ali letno odpeljete na odlagališče?
Koliko zberete ločenih odpadkov (na leto)?
9. Ali so ljudje v vašem okolišu dovolj osveščeni glede ločenega zbiranja
odpadkov?
10. Imate v vaših občinah organizirano kakšno akcijo zbiranja nevarnih in
kosovnih odpadkov? Kje, kdaj, kolikokrat letno in po kakšnem sistemu to
organizirate?
11. Organizirate mogoče kakšno akcijo zbiranja odpadkov »od vrat do vrat«?
12. Ste zadovoljni s količino kosovnih odpadkov, ki jih letno zberete? Kakšne so
te količine?
13. Koliko je evidentiranih neurejenih odlagališč?
14. Kako bi rešili problematiko z divjimi odlagališči?
15. Ali podpirate projekt »Eksoterm«? Zakaj da oz. ne?
16. Kakšne cilje imate glede gospodarjenja z odpadki?
17. Kako bi po vašem mnenju regijsko zasnovali ravnanje z odpadki?
18. Čemu bi dali pri iskanju lokacije regijskega odlagališče odpadkov večjo
vrednost: ohranjanju narave ali ekonomsko bolj sprejemljivi lokaciji?
19. Kaj bi dodali oz. kako bi izboljšali ravnanje z odpadki v vašem okolišu?
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RAVNANJE Z ODPADKI V SLOVENIJI
Slika 17: Razmerja med količinami odpadkov, oddanih za posamezne načine ravnanja
v Sloveniji leta 2006

Razmerja med količinami odpadkov
oddanih v posamezne načine ravnanja v
0% leta 2006
Sloveniji
2%
3%
3%

odpadki zbrani z javnim odvozom
oddani na odlagališče
oddani v postopke predelave

0%
oddani drugemu zbiralcu
49%

43%

oddani v družbo z ravnanje z embalažo
oddani v tujino
oddani v postopke odstranjevanja

Vir: Statistični urad …, 2008

Količine ločeno zbranih frakcij
Ločeno zbrane frakcije so v letu 2002 z 20 423 tonami predstavljale 2,7 % od skupnih
količin. Količine odpadkov, oddanih za posamezne načine ravnanja od leta do leta
relativno močno nihajo. V letu 2002 je bilo največ ločeno zbranih frakcij oddanih
drugemu zbiralcu (20,2 %). Do leta 2005 se je količina ločeno zbranih frakcij
povečala na 46 689 ton, kar je predstavljalo 5,9 % od skupnih količin. Količine,
oddane na odlagališča, so se povečale, a je delež manjši od deleža leta 2002 (16,0 %).
Največ ločeno zbranih frakcij je bilo oddanih drugemu zbiralcu (38,5 %), 25,6 % je
bilo oddanih v postopke predelave, 17,0 % pa je bilo oddanih družbi za ravnanje z
embalažo.
Preglednica 29: Količine ločeno zbranih odpadkov z javnim odvozom v Sloveniji

2002
2003
2004
2005
2006

Skupna
leta
količina
odpadkov,
zbranih z
javnim
odvozom
20 423
73 230
42 458
46 689
55 377

Odpadki,
oddani na
odlagališče

Odpadki,
oddani v
postopke
predelave

Odpadki,
oddani
drugemu
zbiralcu

Odpadki,
oddani v
družbo za
ravnanje
z
embalažo

Odpadki,
oddani v
tujino
(izvoz)

Odpadki,
oddani
v
postopke
odstranjevanja

5414
11 530
10 522
7453
11 275

4124
42 735
17 159
17 968
19 764

9977
14 437
17 159
17 968
17 554

51
310
4966
7823
5085

569
713
398
183
892

290
3504
1683
1211
138

Vir: Statistični urad …, 2008
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Slika 18: Skupna letna količina ločeno zbranih frakcij, zbranih z javnim odvozom
Skupna leta količina odpadkov zbranih z javnim odvozom
80000
70000
60000
ton

50000

Skupna leta količina
odpadkov zbranih z
javnim odvozom

40000
30000
20000
10000
0
2002

2003

2004

2005

2006

Vir: Statistični urad …, 2008
Slika 19: Razmerje med količinami odpadkov, oddanih za posamezne načine ravnanja
v Sloveniji leta 2006
Razmerje med količinami odpadkov
oddanih v posamezne načine ravnanje
v Sloveniji leta 2006
1%
5%

odpadki zbrani z javnim odvozom
oddani na odlagališče
oddani v postopke predelave
oddani drugemu zbiralcu
oddani v družbo z ravnanje z embalažo
oddani v tujino

16%
50%
18%
10%
Vir: Statistični urad …, 2008

Z javnim odvozom je bilo v letu 2006 zbranih za 4,2 % več komunalnih in njim
podobnih odpadkov kakor leto prej. Z javnim odvozom je bilo zbranih največ t. i.
drugih komunalnih odpadkov, 86,6 %, 6,7 % je bilo ločeno zbranih frakcij, 2,7 %
odpadkov z vrtov in parkov ter 4 % odpadne embalaže, vključno z ločeno zbrano
embalažo (SURS, 2008).

- 107 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

Preglednica 30: Skupna letna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom (t)
Ločeno zbrane frakcije 55 377
(razen odpadne embalaže)
Odpadki z vrtov in parkov 22 715

Drugi komunalni odpadki

720 137

Odpadna embalaža

33 348

Skupaj
578
Vir: Statistični urad …, 2008

831

Slika 20: Sestava odpadkov, zbranih z javnim odvozom za leto 2006
Sestava odpadkov, zbranih z javnim
odvozom za leto 2006
Ločeno zbrane

6,7%
2,7%
4%

86,6%

frakcije (razen
odpadne
embalaže)
Odpadki z vrtov in
parkov
Drugi komunalni
odpadki
Odpadna
embalaža

Vir: Statistični urad …, 2008
Preglednica 31: Odložene količine odpadkov (t) v Sloveniji za leto 2006
Odloženo na odlagališčih 840 338
za nenevarne odpadke
(komunalnih
odlagališčih)
Odloženo na industrijskih 287 559
odlagališčih
Odloženo na odlagališčih 9190
za nevarne odpadke
Skupaj
1 137 087
Vir: Statistični urad …, 2008
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Slika 21: Odložene količine odpadkov v Sloveniji leta 2006 (%)
Odložene količine odpadkov v
Sloveniji leta 2006 (% )

25,3%

0,7%

74%

Odloženo na
odlagališčih
za nenevarne
odpadke
(komunalnih
odlagališčih)
Odloženo na
industrijskih
odlagališčih

Odloženo na
odlagališčih
za nevarne
odpadke

Vir: Statistični urad …, 2008
Slika 22: Odložene količine odpadkov na komunalnih odlagališčih v Sloveniji od leta
2002 do leta 2006

Vir: Statistični urad …, 2008
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Preglednica 32: Skupne količine ločeno zbranih frakcij, vključno z odpadno
embalažo, zbrane z javnim odvozom odpadkov od 2003 do 2006 (v tonah)

150101
papirna
in
kartonska embalaža
150102
plastična
embalaža
150103 lesena embalaža
150104
kovinska
embalaža
150105
sestavljena
embalaža
150106 mešana embalaža
150107
steklena
embalaža
150109 embalaža iz
tekstila
150110
embalaža,
onesnažena z nevarnimi
snovmi
150111 kovinska emb. z
nev. trdnim oklopom
200101 papir in karton
200102 steklo
200108
organski
kuhinjski odpadki
200110 oblačila
200111 tekstilije
200113 topila
200114 kisline
200115 alkalije
200117 fotokemikalije
200119 pesticidi
200121
fluorescentne
cevi z živim srebrom
200123 zavržena oprema
s klorofluoroogljikom
200125 jedilno olje in
maščobe
200126 olje in maščobe,
ki niso v 200125
200127 premazi, lepila,
smole z nevar. sn.
200128 premazi, črnila,
lepila in smole, ki niso
zajeti v 20 01 27

2003

2004

2005

2006

6 211

9193

8450

15 023

1 287
942

2603
867

3115
1409

5138
685

248

1035

572

609

31

21

9

25

6 802

5182

3273

1719

3 452

6141

7908

10 048

26

1

2

3

101

76

73

95

7
17 994
4226

6
12 855
1622

5
16 515
1365

3
14 293
1097

11 158
125
1582
8
4
9
3
27

7564
264
1110
7
4
1
2
25

8959
301
633
11
5
3
1
34

16 568
312
802
17
4
2
1
32

8

6

8

19

8

143

30

287

181

241

177

191

62

84

130

98

95

116

185

173

68

46

25

13

- 110 -

Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem

200129
čistila
(detergenti)
z
nev.
snovmi
9
200130 čistila, ki niso
zajeta v 20 01 29
5
200131
citotoks.
in
citostat. zdravila
6
200132 zdravila, ki niso
zajeta v 20 01 31
5
200133 bat., akumul. ter
nesort. bat., akum.
211
200134
baterije
in
akumulatorji
71
200135 zavržena el.,
elektr. opr. z nev. sn.
33
200136 zavržena oprema 334
200137 les, ki vsebuje
nevarne snovi
1
200138 drugi les
7754
200139 plastika
2892
200140 kovine
25 015
200141 odp. od čiščenja
dimnikov
4
200199 drugi tovrstni
odpadki
1331
200201
odpadki,
primerni
za
kompostiranje
7969
200202
zemlja
in
kamenje
4453
200203
drugi
odp.,
neprim. za kompost.
7629
200301
mešani
komunalni odpadki
612 302
200302
odpadki
z
živilskih trgov
1164
200303
odpadki
pri
čiščenju cest
6293
200304 greznični mulji
13 858
200306
odpadki
pri
čiščenju kom. odp. voda 2931
200307 kosovni odpadki 36 804
200399 drugi tovrstni
odpadki
214
SKUPAJ
785 952
Vir: Statistični urad …, 2008

8

12

8

7

8

2

8

7

1

3

8

8

206

200

217

223

122

96

180
1653

191
1961

394
484

35
5322
2177
6692

0
6403
1347
6820

107
7828
1034
7481

10

23

267

1845

1202

3540

10 942

8869

12 267

3375

8048

5214

5953

5281

5234

634 197

617 640

646 004

1871

1812

1153

7798
14 301

9294
23 847

11 110
8502

1727
39 753

2320
46 721

6899
43 770

1101
788 601

2387
797 721

2699
831 578
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Kot vidimo iz preglednice, se skupne količine ločeno zbranih frakcij povečujejo, kar
je zelo pozitiven trend. Razmerje med komunalnimi odpadki in njim podobnimi
odpadki (skupina 20) in embalažo (skupina 15) v letu 2005 je 29 : 1 oziroma 769 518
ton komunalnih odpadkov proti 27 203 tonam embalaže. Potencial za zbiranje ločeno
zbranih frakcij za reciklažo materialov je po podatkih sodeč še zelo velik.
Iz preglednice lahko razberemo tudi, da h komunalnim odpadkom največ prispevajo
mešani komunalni odpadki. V letu 2005 sodi med mešane komunalne odpadke kar 79
% vseh komunalnih in njim podobnih odpadkov. Odstotek bi lahko bil in bi tudi
moral biti nižji, zato lahko rečemo, da ločevanje komunalnih odpadkov še zdaleč ni
zadovoljivo. Tu naj dodam, da je po podatkih Evropske statistične agencije v
Evropski uniji delež mešanih komunalnih odpadkov v razredu komunalnih in njim
podobnih odpadkov pod 50 %. Visokemu deležu mešanih komunalnih odpadkov
sledijo po količini kosovni odpadki s 6 %, greznične gošče s 3 %, ločeno zbran papir
in karton z 2 %, odpadki pri čiščenju cest z 1,1 %.
Od embalažnih odpadkov (skupina 15) predstavljata največji delež papirna in
kartonska embalaža, in sicer z 31 %, sledi ji steklena embalaža z 29 %. Količina te se
je v zadnjih 4 letih povečala kar za 10-krat. Sledita ji mešana embalaža z 12 % in
plastična embalaža z 11 %.

Slika 23: Količina komunalnih odpadkov v kg na prebivalca v EU 25 v povezavi z
bruto domačim proizvodom za leta od 1995 do 2005

Vir: EUROSTAT, 2007
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PRIMERA DOBRE PRAKSE REGIONALNEGA RAVNANJA Z
ODPADKI
V naslednjem poglavju bosta predstavljena primera dobre prakse, ki sta lahko vzgled
vsem ostalim Slovencem, še posebej pa Gorenjcem, in sicer RCERO Celje in pa Cero
Gajke iz Spuhlje – Spodnje Podravje.

RCERO CELJE
Cero Celje je lep primer, kako se lahko uspešno izvede projekt, pa čeprav so vmes
odpadki, ki vsem ljudem smrdijo in se jih vsi izogibajo.
Kritični obrat v spremembi razmišljanja in pristopa k ravnanju z odpadki je nastopil
leta 1990, ko je bilo stanje v okolici odlagališča v Bukovžlaku zelo kritično. Zaradi
neurejenih razmer pri odlaganju odpadkov so krajani iz naselij v bližini odlagališča
zahtevali, da se odpadki na deponiji prenehajo odlagati. Protest je dobil široke, tudi
politične razsežnosti.
Leta 1992 je Občinski svet sprejel Strategijo ravnanja z odpadki, ki je natančno
opredelila načine ravnanja z njimi. Ko pa je postala Slovenija pridružena članica EU,
je bila po letu 1998 sprejeta vsa zakonodaja, ki ureja to področje in je postavlja zelo
stroge zahteve pri ravnanju z odpadki. Glavni cilji so: zmanjševati količino odpadkov
pri viru nastanka, ponovna uporaba odpadkov v koristne namene, obdelava odpadkov
za predelavo odpadkov v sestavine, ki niso več nevarne za okolje, in termična
obdelava odpadkov, odlaganje preostankov odpadkov v čim manjšem obsegu. Za
zagotovitev navedenih ciljev je bilo na območju celjske regije organiziranih več
programov: ozaveščanje – vzgoja in izobraževanje, vključevanje vseh prebivalcev v
organiziran odvoz, ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje nevarnih odpadkov, razširitev
odlagališča in sanacija obstoječe deponije.
Pripravljalna dela za projekt Regijskega centra za ravnanje z odpadki so stekla že leta
1995, ko je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca Programskih zasnov Centra
za ravnanje z odpadki in idejnih projektov tehnoloških objektov centra (Neučinkovit
sistem ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih, 2005).
V Celju in Savinjski regiji se dobro zavedajo problematike pri ravnanju z odpadki in
odgovornosti pri varovanju okolja, zato so začeli projektirati izgradnjo Regionalnega
centra za ravnanje z odpadki Celje, ki bo omogočil odgovorno in celostno ravnanje z
odpadki. Za izgradnjo sodobnega regijskega projekta se je odločilo 24 občin v
Savinjski regiji.
TEHNOLOGIJA
Na podlagi veljavne zakonodaje na področju ravnanja z odpadki je bila izbrana
najboljša razpoložljiva tehnologija, ki jo bodo uporabljali v R-CERO Celje, I faza.
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V okviru prve faze so izgrajeni naslednji objekti:
•

KOMPOSTARNA

Kompostarno
predstavlja armiranobetonski
objekt
iz
treh
delov.
V sprejemni del hale, ki je namenjen pripravi kompostne mešanice, se dovažajo
ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki in strukturni materiali. Iz odpadkov se
najprej odstranijo moteče snovi, nato se odpadki zmeljejo in homogenizirajo v
mešalcu. Od tod se kompostna mešanica transportira v drugi del, ki je namenjen
intenzivni razgradnji. Tukaj se kompostni mešanici stalno dovaja zrak, ki zagotovi
optimalne pogoje za razgradnjo. Hala je zaprta. Onesnaženi zrak iz hale se zbira in
vodi na čiščenje v biofilter. Predelana kompostna mešanica se prepelje v tretji del
hale, kjer poteka končna razgradnja in zorenje komposta. Na koncu se kompost
preseje na situ. Kapaciteta kompostarne je okoli 5000 ton na leto.
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov bo potekalo samo v večjih in strnjenih
naseljih. V redkeje naseljenih območjih se bo spodbujalo kompostiranje na domačem
vrtu, kar ponekod poteka že sedaj. Med biološko razgradljive odpadke sodijo:
odpadki iz vrtov in parkov - zelena biomasa in naravni les, ter odpadki iz predelave
rastlin, ki niso namenjeni prehrani - biološki odpadki iz kuhinj - odpadna hrana in
odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji hrane; gre predvsem za odpadke iz
gospodinjstev in restavracij, - odpadki, ki nastanejo pri predelavi in obdelavi lesa,
lubja, plute in slame, - odpadki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih kosovnih
odpadkov - frakcije odpadnega lesa, papirja, kartona, tekstila.
•

SORTIRNICA IN DEMONTAŽA KOSOVNIH ODPADKOV

Sortirnica je načrtovana tako, da bo mogoče ločeno zbrane surovine, kot so plastika,
papir, karton, steklo in kovine še dodatno presortirati. V zbiralnicah namreč
pričakujemo različne vrste plastike, različne vrste in kvalitete odpadnega papirja in
kartona ter raznovrstne frakcije odpadnih kovin. Sortirnico sestavljata dve
armiranobetonski hali, pokriti s pločevino: - hala z opremo za sortiranje in skladišče sekundarnih surovin. Sortirna hala je zaprta z vseh strani. V njej je naslednja
oprema: - trgalec vreč, - transportni trakovi, - sito, - izločevalec magnetnih kovin izločevalec nemagnetnih kovin, - stiskalnica sekundarnih surovin in - odsesovalna
sortirna kabina, kjer se posamezne vrste odpadkov ročno odbirajo. Skladišče je
namenjeno začasnemu skladiščenju sekundarnih surovin. Demontaža kosovnih
odpadkov je z vseh strani odprta hala - nadstrešnica je kovinska konstrukcija. V
demontaži bo mogoče ločeno zbrane frakcije kosovnih odpadkov dodatno razstaviti,
zdrobiti in izločiti uporabne sekundarne surovine. Objekt omogoča tudi začasno
skladiščenje teh prebranih odpadkov oziroma tudi ločeno zbranih frakcij. Kapaciteta
demontaže znaša 5000 ton na leto.
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•

ODLAGALIŠČE PREOSTANKA ODPADKOV

Odlagališče preostanka odpadkov leži južno od obstoječe deponije komunalnih
odpadkov v Bukovžlaku na površini 9,86 ha. Odlagališče je zasnovano tako, da je
možna izgradnja v fazah, in sicer v povezavi s proizvodnjo in prevzemom odpadkov
iz ostalih tehnoloških procesov (kompostarne, sortirnice, demontaže kosovnih
odpadkov in MBO). Razpoložljivi prostor odlagališča je 1 878 000 m3 in bo
zadostoval za približno 30 let.

VPLIVI NA OKOLJE
S sodobnim sistemom zbiranja in ravnanja z odpadki prispevamo k urejenemu in
čistejšemu okolju. Izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje bo
omogočila uresničevanje naslednjih okoljevarstvenih ciljev: - zmanjševanje emisij v
zemljo in podtalnico, - zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, - varovanje
površinskih in podzemnih vod, - preprečevanje onesnaževanja vodnih virov.
Kljub temu, da sami objekti regionalnega centra predstavljajo poseg v okolje, je ta
poseg minimalen, saj so upoštevani vsi standardi, ki jih narekuje zakonodaja. Novo
odlagališče je tako popolnoma prevlečeno s plastično zaščitno folijo, ki preprečuje
pronicanje vode v podtalnico. Problem onesnaženja zraka je prav tako rešen, in sicer v
kompostarni z biofiltrom ter sortirnici z vrečastim filtrom. Oba filtra zagotavljata, da
emisije ne bodo presegale mejnih vrednosti za izpuste v zrak.
Investicijska vrednost podprojekta R-CERO Celje, I. faza, je 18,0 mio EUR neto.
Investitor projekta je Mestna občina Celje, skupaj pa je v projekt vključenih 24 občin
Savinjske regije. Izvedbo sofinancirata še Evropska unija iz Kohezijskega sklada in
Republika Slovenija.
Preglednica 33: Viri financiranja
Financerji delež
v
milijonih
delež v %
Kohezijski 9,0
sklad
50
Republika
Slovenija 2,5
Lokalna
skupnost
6,0
skupaj
18,0

14
36
100

Vir: RCERO Celje, 2008
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Namen izgradnje R-CERO Celje je bil predvsem ta, da bi v I. fazi zagotovili takšne
okoliščine, ki omogočajo sodobno tehnološko in okoljsko sprejemljivo ravnanje z
odpadki za celotno regijo. Projekt »Center za ravnanje z odpadki Celje, I. faza«, je
skupen projekt 24 občin Savinjske regije, ki so pristopile k skupnemu reševanju
problematike odpadkov na celovit način.
Sistem ravnanja z odpadki v R-CERO Celje je bil v I. fazi načrtovan tako, da
izpolnjuje zahteve iz sprejete zakonodaje na področju varovanja okolja. Ta
predvideva:
- zmanjševanje količin odpadkov na izvoru, - zmanjševanje količin odlaganja
odpadkov,
- ločeno zbiranje odpadkov pri izvoru, - ponovno uporabo ločenih frakcij. Temeljni
cilj, ki ga želijo doseči, je varovanje in ohranjanje okolja, z vzpostavitvijo
učinkovitega sistema ravnanja z odpadki pa prispevati h kakovostnejšemu načinu
življenja.
Republika Slovenija je leta 2001 sprejela Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe glede ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l.
RS, št. 21/2001). Odredba predvideva izvajanje ločenega zbiranja določenih vrst
odpadkov. Ne glede na učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov še vedno ostaja
precejšen del komunalnih odpadkov, ki se ne zberejo ločeno. Imenujemo jih
»preostanek mešanih komunalnih odpadkov« ali PMKO. Te odpadke lahko, preden
jih odložimo na odlagališču, predhodno obdelamo in tako izločimo del, ki je primeren
za sežig v toplarni. Tako dosežemo, da se na odlagališče odloži le biološko neaktiven
del odpadkov.
Podprojekt Mehansko-biološka obdelava komunalnih odpadkov (MBO) je del širšega
projekta »Centra za ravnanje z odpadki Celje, II. faza - Mehansko-biološka in
termična obdelava komunalnih odpadkov«. Je sestavni del projekta celovitega
urejanja ravnanja z odpadki v 24 občinah Savinjske regije. Cilj investicije v
mehansko-biološko obdelavo odpadkov je zmanjšati količine odloženih odpadkov na
deponiji v Bukovžlaku in s tem prispevati k varovanju okolja.
Termična obdelava komunalnih odpadkov v Toplarni Celje predstavlja zaključno fazo
obdelave odpadkov, ki bodo prej obdelani in pripravljeni v Regionalnem centru za
ravnanje z odpadki Celje. (že povedano v prejšnjem odstavku!)
Predviden tehnološki postopek omogoča energijsko izrabo lahke frakcije preostanka
komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju, torej proizvodnjo toplotne in električne
energije. Lahka frakcija, ki jo predstavljajo papir, karton, plastika, folije, tekstil
in les, se predhodno izloči v sistemu mehansko-biološke obdelave in predstavlja,
skupaj z blatom iz centralne čistilne naprave, energent za kurilno napravo v Toplarni
Celje.
Osnovni vzroki za izgradnjo Toplarne Celje so: - energijska izraba odpadkov za
pokrivanje dela energetskih potreb v mestu Celje, - izpolnjevanje strogih zahtev glede
vsebnosti biorazgradljivega ogljika v odloženih odpadkih na odlagališču nenevarnih
odpadkov po letu 2008 in - odstranjevanje blata iz Centralne čistilne naprave Celje.
Cilj investicije je zmanjšati negativne vplive na okolje - poleg izkoriščanja energije
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predhodno obdelanih odpadkov se bo s sežigom blata bistveno zmanjšal njegov
volumen, izkoriščena bo energija, ki je vezana v blatu in izvedena bo sterilizacija
(RCERO Celje, 2008).

Cero GAJKE
Za odpadkovno regijo Spodnje Posavje je zgrajen nov center za ravnanje z odpadki na
območju Mestne občine Ptuj. Nastal je na območju opuščene gramoznice približno
500 m vzhodno od zaprtega odlagališča Brstje. CERO Gajke je od središča mesta Ptuj
oddaljen 3 km. Območje CERO Gajke obsega 15 ha. Celotno območje po posameznih
fazah je ograjeno z 2,50 m visoko ograjo iz žičnega pletiva, razen na južnem robu
območja, kjer mora biti ograja lesena. Območje CERO je opremljeno z objekti za
izločanje in razvrščanje sekundarnih surovin ter drugimi objekti za obdelavo in
nevtralizacijo odpadkov in obsega (Mohorič, 2007):
• Območje sprejema odpadkov s tehtanjem, vizualnim pregledom in kontrolo
sprejemnih listin pripeljanih odpadkov v severnem delu, ob vstopu v območje.
Ob vhodni dostopni rampi je tehtnica s kontrolnim objektom, upravni objekt s
laboratorijem, operativni objekt, zbirni center za individualni dovoz odpadkov
ter parkirišča za osebna vozila in vozni park upravljalca CERO;
• Območje obdelave in predelave odpadkov z objektom za reciklažo in baliranje
preostanka odpadkov, hale za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov
ter skladišča. Zahodno od reciklažnega objekta je prostor za pranje koles
tovornih vozil;
• Območje odlaganja odpadkov z ureditvijo potrebnih dostopnih poti in
komunalne infrastrukture. Deponija se z baliranimi preostanki odpadkov
zapolnjuje z južne smeri, s sprotnim začasnim prekrivanjem. Končna sanacija
posameznih delov odlaganja vključuje zatravitev in zasaditev z avtohtono
lesno vegetacijo. Končna višina preoblikovanega terena ne presega kote 229 m
nv.
Slika 24: Ortofotoposnetek Gajke

Vir: Geopedia, 2008
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Območje sprejema odpadkov:
Na sprejemnem delu so naslednji objekti in infrastruktura:
• Objekt kontrole vstopa in mostna tehtnica;
• Upravni objekt z laboratorijem;
• Pritličen operativni objekt;
• Zbirni center za individualno pripeljane odpadke z 12 kontejnerji volumna
7000 l in več manjšimi zbirnimi posodami za zbiranje ločenih frakcij
individualno pripeljanih odpadkov;
• Dovozna cesta do priključka na regionalno cesto;
• Sistem odvodnjavanja onesnaženih meteornih vod iz dostopne ceste in
upravno-reciklažnega platoja, ki se vodijo po ločenem vodotesnem
kanalizacijskem sistemu do črpališča za odpadne meteorne vode in nato po
tlačnem vodu v zadrževalni bazen, kjer se do izgradnje javnega
kanalizacijskega sistema zbirajo in odvažajo na čistilno napravo;
• Sistem odvodnjavanja odpadne sanitarne vode iz upravnega in operativnosanitarnega objekta z vodotesno kanalizacijo proti jašku izcednih vod iz
deponije.
Območje obdelave in predelave odpadkov
Območje obdelave in predelave odpadkov je v dveh funkcionalnih enotah:
• Zaprti in nadstrešeni reciklažni objekt z dvema sortirnima linijama:
1. za ročno in mehansko sortiranje, stiskanje in baliranje sekundarnih
surovin iz ločeno zbranih odpadkov,
2. za mehansko izločanje bioloških odpadkov ter baliranje ostanka
odpadkov iz preostalih in mešano zbranih odpadkov;
•

ločeno kompostiranje zelenega odpada in ločeno zbranih bioloških odpadkov
ter kompostiranje biorazgradljivih odpadkov, mehansko izločenih iz preostalih
in mešanih odpadkov. Priprava kompostne mešanice iz selekcioniranih
bioloških odpadkov in lesenih dodatkov za strukturni material poteka v zaprti
hali tlorisne velikosti 30,0 m x 21,0 m, pripravljena kompostna mešanica pa se
bo polnila v kontejnerje za aktivno zorenje komposta, ki se postavijo na odprt
plato površine 3300 m2, opremljen z vsemi potrebnimi tehnološkimi
priključki. Poznejše zorenje komposta bo potekalo v pokriti hali velikosti 60 m
x 42 m.

Obdelava odpadkov poteka v dveh ločenih linijah. Prva, kapacitete 10 000 t/leto, služi
za razvrščanje ločeno zbranih odpadkov iz ekoloških otokov in zbirnih centrov do
čistilnih frakcij, primernih za predelavo. Druga linija, kapacitete 20 000 t/leto, služi za
mehansko izločanje biološko razgradljivih odpadkov iz preostalih mešanih odpadkov
iz gospodinjstev. Slednja linija omogoča zmanjšanje količine razgradljivega
organskega ogljika v odloženih odpadkih, ki posledično pomeni manjšo produkcijo
odlagališčnih plinov, hkrati pa po prognozi omogoča 23-odstotno zmanjšanje količine
odpadkov za odlaganje.
Da bi se izognili emisijam smradu in metana, je za predelavo biorazgradljivih
odpadkov načrtovan eden najsodobnejših objektov kompostiranja v popolnoma
zaprtem sistemu z zmožnostjo 12 000 t/leto, ki bo prvi tovrstni objekt v Sloveniji.
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Z izbrano tehnologijo (mehansko-biološka obdelava – MBO) je možno ob
poprejšnjem učinkovitem ločevanju odpadkov zmanjšati količine odloženih odpadkov
na 15 %. To pomeni, da bi bil na primer sežig odpadkov popolnoma nepotreben.
Območje odlaganja odpadkov
Območje odlaganja ostankov odpadkov obsega 10 ha površin s skupno kapaciteto
550 000 m3. Bistvene so ureditve, s katerimi so popolnoma omejeni negativni vplivi
na zrak in vode, prav tako pa so omejeni tudi hrup in prašenje ter raznašanje
odpadkov v okolici. Zaradi bližine podtalnice (lokacija CERO Gajke je namreč na
območju opuščene gramoznice) je pod talnim tesnjenjem iz glinastih in umetnih plasti
zgrajeno nadomestno talno tesnjenje. Izvedeno je zbiranje izcednih vod, ki se odvajajo
v javno kanalizacijo in na čiščenje v centralno čistilno napravo ter zajem in sežig
odlagališčnih plinov. Pri CERO Gajke gre za specifično tehnologijo odlaganja
odpadkov, ki je edinstvena v Sloveniji, saj se ostanki odpadkov najprej stisnejo v
stiskalnici, ovijejo s folijo in šele nato odložijo. Tak način odlaganja odpadkov ima
veliko prednosti:
• boljši izkoristek odlagalnega prostora z baliranjem s povprečno stisljivostjo
850 kg/m3, s kompaktiranjem v povprečju le od 600 do 650 kg/m3,
• zmanjšanje prašenja in raznašanja odpadkov v okolici, saj vse manipulacije z
odpadki na odprtem območju centra potekajo le z baliranimi odpadki,
• na tem območju skoraj ni glodalcev in ptičev; slednji so bili zaradi bližine
Ptujskega jezera pred uvedbo tehnologije baliranja redni gosti odlagališča ter
ena izmed največjih neprijetnosti za okoliške prebivalce,
• zmanjšanje hrupa na odlagališču, saj kompaktor, razen pri oblikovanju
zaključne površine odloženih odpadkov, ni več potreben.
Ukrepi za varstvo tal in vode pred onesnaževanjem
Za varovanje tal in talnih ter površinskih vod pred onesnaževanjem je zagotovljena
visoka stopnja neprepustnosti deponijskega dna in ukrepi za odvajanje izcednih in
onesnaženih meteornih vod:
• z baliranjem ostankov odpadkov se bo onesnaženje izcednih vod zmanjšalo,
predvsem tisti delež, ki nastaja iz padavinskih vod, ker plastični ovoj
preprečuje stik z odpadki in s tem izluževanje snovi iz odpadkov. Količine
izcednih vod se zmanjšujejo s sprotnim mesečnim prekrivanjem odloženih
odpadkov in s končnim prekrivanjem ter rekultivacijo površine zaključenih
delov odlagališča.
• Zajem izcednih vod je urejen s plastjo gramoznega filtra in cevnim sistemom
PEHD do bazena za izcedne vode, od koder se vodijo v kanalizacijo, ki se
zaključi s centralno čistilno napravo Ptuj.
• Odpadne meteorne vode s cestnih površin in asfaltnih ploščadi se zajemajo z
ločeno meteorno kanalizacijo in prav tako kot izcedne odvajajo v javno
kanalizacijo ter na CČN. Njihove količine se omejujejo z nadstrešnicami nad
vsemi tehnološkimi postopki, ki bi lahko povzročili onesnaženje meteornih
vod.
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
V deponijo so odlagani izključno balirani preostanki odpadkov, biorazgradljivi
odpadki bodo izločeni, sektorji odloženih odpadkov se sproti prekrivajo z izravnalno
plastjo. Zaradi sprotne izgradnje horizontalnega prisilnega plinskega sistema
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razplinjevanja z merilcem pretoka in analizatorjem plinov je omogočeno avtomatsko
vodenje procesa razplinjevanja in emisija vonjav iz deponije bo neznatna. Vse enote
kompostarne, v katerih prihaja do razgradnje bioloških odpadkov, so načrtovane v
kontejnerjih z zaprtim sistemom in balah s procesom zorenja komposta z vpihavanjem
in odsesavanjem zraka ter vlaženjem kompostne mešanice. Odsesani zrak, ki bi
povzročal emisije vonjav v okolje, se vodi skozi biološki filter. Sortirnici odpadkov
zaradi kratkega zadrževanja odpadkov in predvsem majhne vsebnosti biološko
razgradljivih odpadkov nista pomembna vira emisij v zrak.
Center za ravnanje z odpadki Gajke je sodobno zasnovan in opremljen, cilj pri
načrtovanju centra je bilo ravnanje z odpadki s čim manj negativnimi vplivi na okolje.
Sistem mehansko-biološke obdelave sestavlja sortirnica mešanega preostanka
odpadkov, ki loči odpadke na težko in lahko frakcijo. Težka frakcija je biorazgradljiva
in je namenjena za kompostiranje, saj je potrebno znižati raven celotnega organskega
ogljika, hkrati se tudi zmanjša količina odpadkov. Pridobljeni kompost je zaradi
primesi slabše kvalitete in ni primeren za trg. Lahka frakcija potuje iz sortirnice v
balirnico, močno stisnjena v balah se odloži na odlagališču. Zaradi slabo obdelanih
biorazgradljivih odpadkov znotraj mešanega preostanka se na odlagališču tvorijo
izcedne vode in odlagališčni plin (Zorec, 2007).
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KARTE ZA PREKRIVANJE
GEOLOŠKA KARTA
Slika 25: Geološka podlaga Gorenjske

Vir: Geodetski zavod Slovenije, 2000
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Slika 26: Vodovarstvena območja Gorenjske

Vir: Atlas okolja – ARSO, 2008
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Slika 27: Območja Nature 2000 na Gorenjskem

Vir: Atlas okolja – ARSO, 2008
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Slika 28: Ekološko pomembna območja na Gorenjskem

Vir: Atlas okolja – ARSO, 2008
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Slika 29: Območja poplav na Gorenjskem

Vir: Atlas okolja – ARSO, 2008
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Slika 30: Naravne vrednote na Gorenjskem

Vir: Atlas okolja – ARSO, 2008
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Slika 31: 300-metrski pas okrog vodotokov pri odlagališčih Mala Mežakla in Kovor

Vir: Atlas okolja – ARSO, 2008
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Slika 32: 300-metrski pas okrog vodotokov pri odlagališčih Draga in Tenetiše

Vir: Atlas okolja – ARSO, 2008

Avtor: Šimenec Marija, 2008
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Slika 33: Mala plinska elektrarna Celje

Avtor: Šimenec Marija, 2008

Slika 34: Regijsko odlagališče Bukovžlak

Avtor: Šimenec Marija, 2008
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Slika 35: Odlagališče Tenetiše

Avtor: Šimenec Marija, 2008
Slika 36: Meteorološka postaja na odlagališču Tenetiše

Avtor: Šimenec Marija, 2008
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Slika 37: Odlagališče Mala Mežakla

Avtor: Šimenec Marija, 2008
Slika 38: Odlagališče Kovor

Avtor: Šimenec Marija, 2008
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Slika 39: Pogled iz odlagališča Draga proti naselju

Avtor: Šimenec Marija, 2008
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