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GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ODLAGALIŠČ ODPADKOV PRI SAMOTNIH
KMETIJAH NA DOBROVLJAH
Izvleček:
V svojem delu sem preučil snovne in energijske pretoke na primeru osemintridesetih
kmečkih gospodarstev samotnih kmetij na Dobrovljah. Ugotovil sem, da so se ti
energijski pretoki v šestdesetih letih s prehodom s samooskrbnega poljedelskega
kmetovanja na živinorejo močno spremenili. Zaradi novih tehnik kmetovanja in
spremenjenega načina življenja so se pojavili različni odpadki iz kmetijske dejavnosti in
iz gospodinjstva, ki so se povečali zlasti ob prehodu na tržno gospodarstvo v devetdesetih
letih. Ob kmečkih domovih so se sprva pojavila odlagališča predvsem za negorljivo
embalažo, vendar se je količina in struktura odpadkov spremenila in kmalu presegla
njihovo kapaciteto.
Občine kljub očitni potrebi vse do danes še niso uredile učinkovitega zbiranja
komunalnih odpadkov, zato kmetje odpadke sami odvažajo v dolino, jih sežigajo ali pa še
vedno odlagajo doma. Ker so kmetje tudi lastniki zemljišča, skrbijo za to, da odlagališča
ne ogrožajo ljudi in živali in da so očem skrita. Odlagališča, ki so kazila pokrajino in tista,
ki so ogrožala vodne vire, so kmetje opustili ali pa jih sami sanirali, zato kmečka
odlagališča okolja ne ogrožajo resneje.
Ključne besede: Dobrovlje, samotne kmetije, divja odlagališča, odpadki,
GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF PRIVATE WASTE DUMPS OF
ISOLATED FARMS IN THE CASE OF DOBROVLJE
Abstract:
In my thesis, I studied material and energy flows in the case of thirty-eight agricultural
holdings of isolated farms on Dobrovlje. I ascertained that they changed significantly
after World War II, with the transition from self-sustaining crop farming to stock farming.
Due to new farming techniques and changed life-style, different waste from agricultural
activity and household appeared and increased particularly at the transition to market
economy in the 1990s. At first, dumps for uninflammable packaging in particular
appeared near the homesteads, but the amount and structure of waste changed and soon
exceeded their capacity.
Despite the obvious need, the municipalities have still not arranged an effective municipal
waste collection. Therefore, the farmers themselves cart off the waste to the valley, burn
them or still deposit them at home. As the farmers also own the land, they see to it that
the dumps do not endanger people or animals, and that they are hidden from sight. Dumps
which spoiled the landscape or endangered water resources were abandoned or sanitized
by the farmers themselves and, therefore, agricultural waste dumps do not present a
serious threat to the environment.

Key words: Dobrovlje, isolated farms, illegal waste dumps, waste,
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1. UVOD
Večina dosedanjih del o hribovskih kmetijah na Slovenskem je iz sedemdesetih in
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Za Dobroveljsko planoto obstaja samo ena
kompleksna geografska študija, in sicer diplomsko delo Milana Natka iz leta 1959 z
naslovom Dobrovlje, zemlja in človek. O hribovskih kmetijah v Savinjski dolini je veliko
pisal tudi Drago Meze. Leta 1979 je izdal raziskavo z naslovom Hribovske kmetije v
Gornji Savinjski dolini po letu 1967, proučeval je samotne kmetije na Solčavskem in v
Lučki pokrajini in kmetije v vzhodnem delu Gornje Savinjske doline, pisal je tudi o
učinkih povezave hribovskih kmetij s cestami itd. S samotnimi kmetijami na drugih
območjih Slovenije so se ukvarjali še I. Gams na Slovenjgraškem Pohorju, J. Medved v
Topli in Mežiški dolini, M. Natek na Dobrovljah, Pohorju in v Koprskem primorju. Ker
je bilo do konca osemdesetih let o hribovskih kmetijah v Sloveniji le nekaj bolj ali manj
fragmentarnih in nesistematičnih raziskav, se je Geografski inštitut Antona Melika SAZU
leta 1979 odločil, da podrobno in sistematično prouči hribovske kmetije (Podlesnik,
1995).
O odlagališčih odpadkov samotnih kmetij in o ravnanju z odpadki na kmetijah nasploh je
malo znanega. S to problematiko se doslej še nihče ni znanstveno ukvarjal. Nekaj
znanstvenih raziskav je bilo narejenih na področju divjih odlagališč odpadkov, ki imajo
mnogo skupnega z odlagališči odpadkov samotnih kmetij, vendar se geografske
značilnosti obeh med seboj močno razlikujejo, saj je kmet, ki se odpadkov znebi v
primeru samotnih kmetij hkrati tudi lastnik zemljišča, na katerem to stori.
Naj že na začetku opozorim, da se pojem »odpadek« v mestu in na podeželju močno
razlikujeta. Večina odpadnih organskih snovi na kmetijah predstavlja dobrino, ki se ob
primernem ravnanju lahko vrnejo v snovni obtok kot gnojilo. Za ravnanje z organskimi
odpadki (gnojem, gnojnico, nastilom) obstajajo tudi zelo konkretne usmeritve in določila,
predvsem pri ekološkem kmetovanju. Ravnanja z gnojem in gnojevko v raziskavi ne
obravnavamo, zanima pa nas ravnanje z nekaterimi drugimi vrstami organskih odpadkov,
ki na kmetiji nastajajo.
Dejstvo je, da na kmetijah že dolgo ne nastajajo več samo organski odpadki, ampak
imamo opravka s celim spektrom odpadnih snovi, ki niso biološko razgradljive in so celo
okolju nevarne. Odpadna olja in folije iz kmetijske dejavnosti in naraščajoče količine
gospodinjskih odpadkov zahtevajo drugačen pristop k odpadkom, kot so ga kmetje imeli
do sedaj. Sežiganje in zakopavanje odpadkov v gozd ni več zaželeno in se zaradi velikih
količin odpadkov in ozaveščenosti počasi opušča. Z odpadki ravna vsak po svoje, glede
na številne naravno-geografske in družbeno-geografske dejavnike pa so se izoblikovali
določeni vzorci ravnanja z odpadki, ki jih v diplomskem delu opisujem. Geografske
značilnosti odlagališč odpadkov, ki so se na kmetijah pričela pojavljati z nastankom
negorljivih snovi, kot so steklo in kasneje konzerve in pločevinke, so opisane v sami
razpravi.
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Izhodišča naloge
Pred modernizacijo hribovskih kmetij v šestdesetih letih prejšnjega stoletja letih je bilo
kmetovanje na Dobrovljah samooskrbno, usmerjeno v poljedelstvo. Snovni pretoki so bili
v preteklosti na kmetijskem gospodarstvu ciklično zaključeni. Z razvojem živinoreje,
mlekarstva, žarastva in ob splošni modernizaciji kmetovanja s stroji se je spremenil način
obdelave zemlje, pa tudi uporabljeni materiali. Tradicionalno doma izdelana orodja in
priprave zamenjajo stroji, novi načini kmetovanja pa zahtevajo nove materiale in
substance, ki pa so po uporabi neuporabni oziroma nepotrebni. Ko se samooskrbno
kmetovanje umakne živinoreji, se pojavijo tudi odpadki iz gospodinjstva, saj
gospodinjstvo od zunaj potrebuje stvari in živila, ki jih je prej pridelalo samo.
Predvsem negorljiva embalaža, posode in čevlji pristanejo na kmečkih odlagališčih.
Neopazni kotički na kmetiji, kot so skalne razpoke, udori zemlje, gramoznice, brezna
postanejo kraj za odlaganje vseh neuporabnih stvari, ki jih je do devetdesetih let kljub
vsemu malo. Ravnanje z odpadki postane problem za kmetije po prehodu na tržno
gospodarstvo, v katerem je bistvo proizvodnja in potrošnja in v katerem kmet poleg
proizvajalca postane tudi velik potrošnik dobrin. Poveča se količina odpadkov iz
gospodinjstva, več je tudi odpadkov iz gospodarske dejavnosti. Kmetijska odlagališča
niso več primerna za odlaganje takšne količine odpadkov oziroma strupenih snovi, ki se
med odpadki znajdejo.
Zaradi ukrepov občin, pravilnikov o ravnanju z odpadki in okoljske ozaveščenosti
kmetov se prične z odpadki ravnati drugače, oblikujejo se novi vzorci ravnanja z odpadki,
ki vključujejo tudi odvoz odpadkov izven meja kmečkega gospodarstva. Pojavlja se
potreba po rednem zbiranju komunalnih odpadkov tudi na kmečkih gospodarstvih,
vprašanje pa je kakšna oblika zbiranja odpadkov je za tak sistem poselitve primerna in
sprejemljiva ter predvsem učinkovita.
1.1. Cilji in namen diplomske naloge ter delovna hipoteza
Namen diplomske naloge je na primeru Dobrovelj osvetliti problem odpadkov na
samotnih kmetijah in opisati geografske značilnosti odlagališč odpadkov na njih.
Zastavljeni so trije cilji, in sicer:
Cilj

1: Podati primer proučevanja problema odpadkov na samotnih kmetijah.

Cilj 2: Opisati družbene in naravnogeografske dejavnike v hribovskih kmečkih
gospodarstvih, ki vplivajo na nastanek odpadkov in odlagališč zanje.
Cilj 3: Na podlagi izvedene ankete podati smernice za pravilno ravnanje z odpadki na
samotnih kmetijah.
Delovna hipoteza: Na dobroveljskih samotnih kmetijah nastaja čedalje več odpadkov.
Neprimerno ravnanje z njimi predstavlja veliko grožnjo okolju.
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1.2. Metodologija dela
Najprimernejši metodološki pristop za proučevanje problema odpadkov na samotnih
kmetijah je model snovno-energetskih pretokov. Kmečko gospodarstvo samotne kmetije
je odprt sistem, ki za svoje delovanje potrebuje snovi in energijo. S proučevanjem
snovno-energetskih tokov na kmetiji najlažje razložimo pojav odpadkov. Spremenjeni
vnosi namreč vplivajo tudi na iznose. Na kmetijo iz trgovin prihaja veliko anorganskih
snovi, ki se ne morejo razgraditi in vrniti v snovni obtok znotraj kmetije. Kot odpadek jih
je potrebno sežgati, odložiti na ozemlju kmetije ali pa odstraniti s kmetije. Snovne in
energijske pretoke na kmetiji obravnavam v posebnem poglavju.
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil osnovne metode geografskega proučevanja.
Pregled literature, terensko anketiranje, fotografiranje, intervjuji in kartografsko
prikazovanje proučevanega pojava.
Intervjuje o zbiranju kosovnih in komunalnih odpadkov sem opravil na občinah Vransko,
Mozirje in Braslovče, o zgodovini razvoja kmetijstva, infrastrukture in navad ljudi na
Dobrovljah pa tudi z domačini, ki poznajo posamezno področje.
Omenil sem že, da se o ravnanju z odpadki na kmetijah in kmečkih odlagališčih
znanstveno še ni govorilo. Obstajajo študije o divjih odlagališčih, vendar je metodologija
proučevanja divjih odlagališč za to temo le delno uporabna. Klasični popisni listi, ki se
ukvarjajo s pejsažnim vidikom odlagališč odpadkov in njihovega vpliva na posamezne
pokrajinske sestavine, za popis in vrednotenje odlagališč odpadkov samotnih kmetij niso
primerni. Izdelal sem lastno anketo, v kateri so vprašanja v zvezi s pojavnostjo in
količinami odpadkov, ki danes na kmetijah nastajajo, načini ravnanja s temi odpadki in
trend posameznih vrst odpadkov, pa tudi poizvedovalna vprašanja esejskega tipa, ki
predstavljajo osebni pogled anketiranca na pojav odpadkov na kmetijah.
Anketa je bila izvedena v dveh terminih, in sicer 25. decembra 2006 in 6. januarja 2007.
Naj poudarim, da je bilo treba za uspešno izvedeno anketo pri anketiranih vzbuditi
določeno zaupanje, ker gre tudi za neprijetna vprašanja, ki anketiranega osebno zadevajo.
V podatkih kljub medsebojnemu poznanstvu in zaupanju prihaja do odstopanj od
dejanskega stanja, predvsem zaradi pavšalne količine odpadkov in velikosti odlagališč, ki
se lahko od osebe do osebe razlikujejo.
Predmet proučevanja v tem diplomskem delu so posamezne kmetije, njihova
gospodinjstva, odpadki, ki jih kmetje v gospodinjstvu in gospodarski dejavnosti
proizvedejo, načini ravnanja z njimi in odlagališča odpadkov, ki jih je njihovo ravnanje
ustvarilo.
Anketiranih je bilo 38 kmetij iz štirih različnih občin. V anketo je bilo vključenih 8 kmetij
na Dobrovljah pri Mozirju, ki spadajo pod občino Mozirje. Končnik, Gornek, Velam,
Vodovnik, Prdel, Kecej, Spodnji Mežnar in Dobrovec. V tem delu Dobrovelj so tri
opuščene kmetije brez gospodarjev, na kmetijo pri Dobrovcu, ki je bila leta opuščena, se
je priselil samski moški pred enim letom. Na kmetiji Brdovnik ankete ni bilo mogoče
izvesti, ker je bil gospodar zaradi narave njegove službe v vseh terminih terenskega dela
odsoten.
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V pripravo ankete je bilo vloženega veliko truda. Poleg same vsebine je bilo pomembno
tudi, v kakšnem vrstnem redu sem zastavljal vprašanja. Večinoma kmetje sami odpadkov
namreč ne vidijo kot problem, in če bi jih vprašal na splošno, kako ravnajo z odpadki, bi
odgovorili, da pri njih odpadkov sploh ni, oziroma jih je zelo malo. Pomembno je bilo
torej, da sem anketiranega vprašal po konkretni vrsti odpadka, ki nastane na kmetiji, na
primer po številu bal, ki jih proizvedejo na leto, litrih odpadnega olja, ki ostane pri
zamenjavi itd. Šele, ko sem ugotovil vrsto in količino odpadnih snovi, sem zastavil
vprašanje o ravnanju z njimi. Vprašanja, na katera bo anketirani zlahka odgovoril so na
začetku, tista, ki so bolj kočljive narave in tista, ki vprašujejo po osebnem pogledu na
problem odpadkov, pa so postavljena na konec, ko se med spraševalcem in anketiranim
vzpostavi določeno zaupanje.
Prvi del ankete je namenjen seznanjanju z vrstami odpadkov, ki na kmetijah nastajajo,
osnovni statistiki o kmečkem gospodarstvu, velikosti gospodinjstva, kmetijski dejavnosti
pa tudi o pogledu anketiranega na reševanje problema odpadkov v bodoče. Med
anketiranjem postane jasno tudi, ali odpadke odlagajo doma ali jih vozijo v dolino. Če jih
odlagajo oziroma so jih odlagali doma, se izpolni še dodatni, tretji anketni list, ki opisuje
samo odlagališče.
Ob anketiranju sta bila nepogrešljiva topografska karta in satelitski posnetek okolice
kmečkega doma, na katerem sem lahko zelo natančno označil lokacijo odlagališča.
Anketne liste za samo odlagališče sem izpolnil na kraju samem, lokacije odlagališč sem
opisal tudi z besedami, sam kraj pa fotografiral.
S tako pridobljenimi podatki se da opraviti nadaljnje analize tako o strukturi in količini
odpadkov, kot tudi o značilnosti samih odlagališč v luči vseh dejavnikov, ki na to
vplivajo.
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2. GEOGRAFSKA OPREDELITEV OBMOČJA PROUČEVANJA
V diplomskem delu bo tekla beseda o kmetijah na Dobrovljah. Poglejmo si, kako so
različni geografi definirali Dobrovlje in kam je bila vas uvrščena pri različnih
regionalizacijah.
Natek v svojem delu Dobrovlje, zemlja in človek (1959) opisuje Dobrovlje kot gorski
masiv, ki se razprostira od prelaza Lipe pod Menino planino pa do Soteske med Letušem
in Mozirjem. Fizičnogeografsko Dobroveljsko planoto podobno omeji profesor Baš.
Planoto razdeli na višji zahodni (900–1077 m) gozdnati in zato na slemenu neposeljeni
greben in zložnejši poseljeni severovzhodni del severno in severovzhodno od Črete (996
m). Tu se gmota proti severu polagoma razčlenjuje v planoto s tremi hrbti, ki se strmo
spuščajo proti Dreti in Savinji.
Poseljena so predvsem jugovzhodna in zahodna pobočja ter jame in globače, imenovane
kraške doline, in vrtače med hrbti severovzhodno od Črete, na severu Grmade (897 m) in
severovzhodno od Brezovca (812 m) (Baš, 1953).
Družbenogeografskih delitev je več. V vsakdanji govorici in življenju domačinov je živa
delitev na 4 dele Dobrovelj po farah, ki si delijo ozemlje, in sicer braslovške, nazarske,
vranske in mozirske Dobrovlje. Druga delitev planote, ki se nanaša na krajinska imena
posameznih zaselkov ali skupin samotnih kmetij pa so: nazarske Dobrovlje (uradno
Dobrovlje pri Mozirju), Dobrovlje, Planina, Čreta in Stopnik (Natek, 1959).
Upravno so bile Dobrovlje v fevdalni dobi podložne gospoščini Žovnek in župniji
Braslovče razen manjšega severovzhodnega dela s Sv. Urbanom, ki je ob jožefinski
upravni reorganizaciji pripadel samostanu v Nazarjah (Baš, 1953). Meja med farami
Nazarje, Mozirje in Gornjim Gradom na eni strani in farami Vransko ter Braslovče na
drugi strani je postala meja med Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino. Južni in
severovzhodni del si danes delita občine Braslovče in Vransko, ki upravno sodita k
Spodnji Savinjski dolini s središčem v Žalcu, severni pa občini Mozirje in Nazarje, ki
ležita v Zgornji Savinjski dolini z upravnim središčem v Mozirju.
Meja med omenjenimi občinami je po Ramovšu hkrati tudi meja med zgornjesavinjskim
narečjem in solčavskim govorom ter srednjesavinjskim narečjem. Ker upravno,
jezikovno, skratka družbenogeografsko ločnica med Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino
poteka skozi Dobrovlje, naravnogeografsko pa je Dobroveljska planota del kraškega
masiva, ki se od Velike planine preko Menine, prelaza Lipe in Dobrovelj konča v Soteski
pri Letušu, so Dobrovlje po različnih regionalizacijah različno razdeljene.
Melik, ki je 1954 izdelal prvo natančnejšo delitev slovenskega ozemlja, je začrtal mejo
treh makroregij po slemenu Dobrovelj in jih razdelil med Kamniške Alpe in vzhodne
Karavanke, Gorenjsko z Ljubljansko pokrajino ter Savinjski predel z Zgornjim Sotelskim.
Severni del je pripadel mezoregiji Gornjegrajske doline z Mozirsko kotlinico, južni del
Trojanskim dolinam, severovzhodni pa Celjski kotlini.
Ilešič, ki je izdelal prvo celovito naravnogeografsko regionalizacijo, je Dobroveljsko
planoto uvrstil med vzhodne predalpske pokrajine, in sicer v celoti v mezoregijo Spodnje
Savinjske doline oziroma Celjske kotline. Podobno je po slemenu razdeljeni južni in
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severovzhodni del Dobroveljske planote pripisal Celjski kotlini Gams v svoji
regionalizaciji iz leta 1984 vendar je Celjsko kotlino uvrstil v makroregijo subpanonske
Slovenije, drugo severno polovico pa je uvrstil v sklop predalpskega hribovja, in sicer v
mezoregijo Zgornja Savinjska dolina.
Nova regionalizacija iz leta 1998 Dobrovlje v celoti uvršča v alpski svet, v sklop
Kamniško-Savinjskih Alp.
Za proučevano temo je pomembna predvsem današnja upravna razdelitev na Dobrovljah,
saj za infrastrukturo in komunalne zadeve skrbijo občine. Na gospodarski in družbeni
razvoj je vplivalo predvsem asfaltiranje cest, urejen vodovod, telefon itd.
25 anketiranih kmetij spada pod občino Braslovče. V vasi Dobrovlje so to: Dobnik,
Vratnik, Mežnar, Snežečnik, Otovnik, Jug, Hribernik, Janžovnik, Vrhovnik, Napotnik,
Ramšak, Rovtnik, Vrtačnik, Jezernik, Hriberšek, Miha, Brezovnik, Orešnik in Strojanšek.
V Planini pa Predovnik, Paragojnik, Snežečnik, Planinšek, Zacerkovnik, Križnik in
Destovnik. V tem delu Dobrovelj je opuščena kmetija pri Kokovniku, kmetije Javoršek
pa zaradi odsotnosti nisem zajel v raziskavo. Kmetija Jegovnik edina spada pod občino
Kokarje, kmetije na Čreti, to so Zakrajšek, Špan in Zahojnik, pa pod občino Vransko.

Slika 1: Dom na Dobrovljah – vaški center

Dom na Dobrovljah, zgrajen leta 1979 je z gostilno in majhno trgovino vaško središče
najgosteje naseljenega vzhodnega dela Dobroveljske planote v občini Braslovče (Vir:
Dobnik, 2006)
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DOBROVELJ
3.1. Geološko-petrografska sestava
V geološko-tektonskem pogledu je Dobroveljska planota vzhodno nadaljevanje Menine.
Obe skupaj predstavljata jugovzhodni odrastek Savinjskih Alp. Dobroveljska planota je
razpotegnjena od jugozahoda proti severovzhodu. V tej smeri tudi pada povprečna
nadmorska višina planote, v jugovzhodnem delu vrhovi dosežejo 1077 m (Šentjoški vrh
ter Tolsti vrh nad Krašico), na severovzhodnem robu, kjer se planota zaključi nad reko
Savinjo pa 650 m (Brdovski vrh) in 722 m (Podgorski hrib) (Natek, 1983).
Dobrovlje na prvi pogled ne dajejo vtisa zakrasele planote. Na tanjših in debelejših
plasteh vododržnega keratofirja triasne in wengenske starosti se je razvila normalna rečna
mreža. Površinski vodotoki so planoto izoblikovali v njenem vzhodnem in osrednjem
delu, kjer s suhimi dolinami in zakraselimi podolji planota daje videz rečnega reliefa.
Za naselitev Dobroveljske planote so bili ključni vložki keratofirja iz Ladinijske dobe, ko
je ob prelomih slovenske karbonatne plošče na plan privrela lava. Iz nje nastali keratofirji
so ena od najpomembnejših naravnih danosti, na katere se je naslonila srednjeveška
kolonizacija na Dobrovljah (Meze, 1966). Kremenovi keratofirji hitreje razpadajo kot
apnenci, zato predstavljajo sredi zakraselega sveta, ki je večinoma porasel z gozdovi,
zelene krčevine s polji, travniki in pašniki. Na teh kamninah, kjer so tudi izviri pitne
vode, stojijo številne domačije: Otovnik, Mežnar, Vratnik, Dobnik, Covnik, Ramšak,
Rovtnik, Jezernik, Napotnik, Janžovnik, Jug in Hribernik, Predovnik, Paragojnik,
Križnik, Javoršek, Destovnik, Brezovnik, vse tri kmetije za Čreto Zahojnik, Zakrajšek in
Špan (Natek, 1983).
Šenturski skrilavci in peščenjaki v sklenjenem območju prekrivajo obsežno južno in
jugovzhodno vznožje Dobrovelj. Od proučevanih kmetij na njih delno leži le kmetija
Orešnik.
Dobnik in Vratnik na skrajnem severnem delu planote sta na dolomitu, razločku
školjkovitega apnenca, ki hitro razpada in na tem delu tvori zložnejše površje, primerno
za živinorejo. Ker tvori peščeno zemljo, so tla bolj kot za poljedelstvo primerna za
travnate površine (Meze, 1969).
Večino Dobroveljske planote sestavljajo srednje in zgornjetriasne apniško-dolomitne
plasti. To je t.i. grebenski apnenec in dolomit, ki sestavljata najvišje dele Dobrovelj. Na
prepustnem apnencu domujejo Snežečnik in Jug pa domačije v Planini; Selišnik,
Planinšek, Zacerkovnik ter Strojanšek in deloma Orešnik (Natek, 1983).
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3.2. Reliefne značilnosti
Nad okolico dvignjene, narinjene Dobrovlje se s strmimi pobočji spuščajo v dolino, kar ji
upravičeno daje ime planota. Slemenitev od prelaza Lipa pa do Črete (996 m) poteka v
smeri vzhod – zahod, nato pa se obrne proti severovzhodu.
Dobroveljska planota je nekoliko nižja gruda kot Menina. Od Menine je ločena s
podoljem med Vranskim, prevalom Lipa in Šmartnim ob Dreti. Gruda je razkosana s
prelomi ter prepredena z žilami predornin in tufov. Ob vznožju je vrsta izvirov od
Podgrajščice pri Vranskem do izvirov pri Nazarjah. Značilnih je nekaj suhih dolin, slepa
dolina, vrtače in uvale. Severovzhodni del planote je bolj zakrasel kot južni. V
Dobrovljah je poznanih predvsem precej požiralnikov, ki s stikov med tufi, keratofirjem
in apnenci odvajajo vode po še nepoznanih poteh v pozdemlje. Že Kocbek (1926) omenja
vrsto jam npr. Vračko Zijalko, Hudo luknjo pri Letušu, Štabirnico, Škadavnico,
Krapljetovo, Tinetovo, Čohovo jamo, Covški prepad, Hlastejevo jamo nad Žovnekom,
Lomski brlog, Brezno pri Pečovniku, Janževsko brezno (15 m), Mejalno jamo, Šimanov
kevderc, Ovčjo jamo, Veternico pri Vranskem, Planovsko zijalko, prepad na Šmartnim,
Remičevo jamo, prepad na Snežečnikom, Forštnerjev prepad, Jerčkov brlog itd.Vsekakor
dovolj dela za jamarje (Novak, 1981).
Reliefne poteze so vplivale na poselitev planote. Kmetije na slemenih so redke. Če že
stoje na takih mestih, so zavarovane pred prevladujočimi vetrovi tako, da so umaknjene
na zatišno pobočje slemena. Taki primeri so Paragojnik, Predovnik, Jug, Otovnik in
Snežečnik (Meze, 1969).
Natek poudarja, da so si prvi naseljenci poiskali zavetne lege pred premočnimi ali
premrzlimi vetrovi na prisojnih legah številnih uravnav, ali v prevalih, redkokdaj pa stoji
dom v strmini hriba. Na izbor lokacije kmetije, je vplivala ekspozicija, izpostavljenost
kmečkega doma in kmetijskega zemljišča soncu. Na prisojni strani je povprečna
temeratura višja kot na osojni strani, zato je izhlapevanje večje in vlage manj, kar se
odraža v rastju. V osojah prevladuje gozd, na prisojni strani pa obdelovalne površine,
kvalitetni travniki in sadno drevje (Natek, 1983).
Večina kmetij na Dobrovljah pri Mozirju leži na slemenu ali malo pod njim, ki je
sestavljen iz keratofirjev, sleme se sredi apnenca vleče v ozki in dolgi progi v smeri
vzhod – zahod. Na njem so kmetije Kecej, Vodovnik, Velam, Gornek in Končnik (Meze,
1969).
Na pobočju Dobroveljske planote so kmetije razmeščene predvsem na južni, prisojni
strani, medtem ko so na severni strani redke. Tak primer je kmetija Jegovnik, ki leži na
severni strani na pregibu v pobočju ob uravnavi, na kateri so se razvila polja in travniki
Večina kmetij si je poiskala sončno lego. Ker je sonce na južni strani planote cel dan, so
se kmetije zadovoljile tudi z manjšimi pregibi v pobočju. Na razčlenjeni planoti so si
kmetije dom in obdelovalno zemljo poiskale na sončnih legah, nekaj zemljišč pa je
seveda tudi na osojnih straneh ali vrhnjih delih planote, kjer sonce nima toliko moči. Na
severnem in severozahodnem delu planote je kmetij malo, postavljene pa so tako, da
dobijo vsaj v vegetacijski dobi dovolj sonca.
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3.3. Podnebne razmere
Zaradi pomanjkljivih meteoroloških podatkov ni mogoče orisati vseh najpomembnejših
podnebnih razmer. Edina dežjemerska meteorološka postaja na Dobroveljski planoti je na
Ropsiji v nadmorski višini 750 m (Natek, 1983).
Podatki jeronske postaje IV. reda (od leta 1952 dalje) so izredno dragoceni, saj
prikazujejo padavinska opazovanja vremenskih pojavov, ki se kažejo po južnih, to je
večinoma po prisojnih delih zahodnega dela planote (Meze, 1969).
Količina padavin pojema od zahoda proti vzhodu in severu. Tudi z zniževanjem
nadmorske višine pojema letna količina padavin. Dobroveljska planota s svojim
hribovskim in gričevnatim obrobjem sodi v sklop ozemlja s podnebnimi značilnostmi
osrednje Slovenije in je že na mejnem obrobju dveh podnebnih provinc. Večina planote
spada v območje zahodnega dela padavinske province Osrednje Slovenije, na njenem
severnem delu in v gričevju na vzhodnem gričevnatem obrobju pa se prepletajo vplivi
treh osnovnih klimatskih rajonov alpskega in panonskega.
Dobroveljska planota ima letno od 1300 do 1500 mm padavin. Višji predeli planote so
bolj namočeni kot pa njeni skrajni severni in severovzhodni nižji robovi. Postaja v
Jeronimu, ki stoji med Toncovo in Ropasovo kmetijo, neposredno pod prepadnimi
Ropasovimi pečmi, ima iz leta v leto različne količine padavin (Natek, 1983).
Največ padavin pade poleti in v jeseni, najmanj pa v zimskih mesecih. V vegetacijski
dobi (od aprila do vključno oktobra) pade od 64 do 67 % letne količine padavin (Natek,
1983).
V padavinskem režimu se na Dobrovljah prepletajo značilnosti celinskega in
mediteranskega podnebja. Jeronim ima največ padavin v jeseni, v oktobru ali novembru.
Drugi padavinski višek sledi v poletju, junija, julija ali celo avgusta. Dobrovlje imajo v
povprečju 135 do 145 padavinskih dni od tega od 27 do 39 snežnih. Na Ropasiji leži
snežna odeja povprečno 79 dni na leto, v Motniku in na Gomilskem pa vsaj 20 dni manj.
Za obdobje od 1952 do 1966 se snežna odeja (1 cm snega) v povprečju pojavlja v
obdobju od 12. novembra do 4. aprila (Natek, 1983).
Rast vegetacije v primerjavi z dnom Savinjske doline kasni od 7 do 14 dni na Dobrovljah
(višinski pas od 500 do 750 m), na Planini in Čreti (od 700 do 1000 m) pa od 14 do 21
dni. Večina kmetij ima obdelovalno zemljo v različni nadmorski višini ter v različnih
legah. Tudi struktura prsti, predvsem ekspozicija in strmine njiv močno vplivajo na
vegetacijski ritem. Med posameznimi njivami oziroma kmetijami se vidijo znatne razlike,
ki se kažejo v strukturi posevkov ter fenoloških značilnostih (Natek, 1983).
V Mozirju je povprečna letna temperatura 9°C, kar je toliko kot v Celju. Najhladnejša
januarska povprečja znašajo v Mozirju –1,4°C, v Gornjem Gradu –1,7°C. Najtoplejši
mesec je julij. Takrat so srednje mesečne temperature 18,4 v Mozirju, v Gornjem Gradu
pa celo 19,4 (vpliv fenizacije ob prevladujočem jugozahodniku, ki se spušča preko
prevala Črnivec) … V vzpetih legah je zaradi toplotnega obrata praviloma precej več
sonca kot v dolinah. Zaradi megle dobi pozimi območje med Mozirjem in Ljubnim v
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povprečju le 10 % manj sončne energije, Celje na primer 25 % ... (Slovenija, pokrajine in
ljudje, 1998/99).
Na Dobrovljah uspeva predgrski bukov gozd, ki na karbonani podlagi prehaja v
predalpski bukov, na silikatni pa v jelov gozd. Gozdove vseskozi prizadevajo tudi ujme:
vetrolomi, usadi in žled. Glavni onesnaževalec ozračja je termoelektrarna v Šoštanju
(Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998/99).

3.4. Hidrogeografske značilnosti planote in oskrba s pitno vodo
Dobrovlje so zakrasela planota brez vodnih tokov, ob vznožju pa se pojavljajo močni
kraški izviri. Debela masa karbonatnih kamnin je dvignjena visoko nad erozijsko osnovo.
Novak (1981), ki je opravil analizo odtekanja podzemeljske vode, meni, da je za območje
Dobrovelj značilna plitva zakraselost. Kras zajema le cono horizontalnega odtekanja,
cona vertikalnega odtekanja pa je v plitvem krasu zelo reducirana. Zaradi velike višinske
razlike med površjem in ravnijo kraške talne vode prevladuje navpičen vodni odtok, ki na
zakraselih območjih oblikuje predvsem brezna (Brezno Presenečenj, 472 m), medtem ko
so jame z vodoravnim potekom rovov praviloma dediščina morfoloških in hidroloških
razmer iz preteklosti (Uračka Zijalka) (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998/99).
Novak (1981) meni, da izviri v obrobju planote odvajajo razmeroma med seboj ločene
dele masiva, osrednji del pa se steka v globlje dele tektonske enote. Številni izviri
odvajajo po njegovem mnenju vsak svoje lokalno zaledje. Na dan privrejo na stiku
kraških prepustnih kamnin z neprepustnimi. Na planoti so na takšnih stikih manjši izviri,
ki so v preteklosti pogojevali naselitev in še danes služijo za vodno oskrbo kmetij, pod
Dobroveljsko planoto pa so kraški izviri praviloma močnejši.
Ob vznožju na severni strani v občini Mozirje se nahajajo izviri: Štepčeva žrela, Tišlerjev
studenec, Zijalka, Zijalka (zgornji izvir), Perički studenec, Jama v Žlaboru, na
jugovzhodnem in južnem vznožju pa izviri Podgrajščice, Trebnika in izvir Lagvaja
(Lagaja) (Kogovšek in ostali, 1993).
Večje izvire ob vznožju so občine izkoristile za oskrbo s pitno vodo. Praviloma je voda v
njih zaradi velikega zaledja in količine vode v globljih delih krasa, od koder prihaja,
neoporečna. Bolj občutljivi so manjši izviri z lokalnim zaledjem na planoti.
Do onesnaženja zaledij izvirov prihaja zaradi kmetijstva, gradbenih posegov, poselitve in
odlagališč odpadkov. Kmetijstvo: vzrok onesnaženja kraških voda lahko izvira iz
nepravilnega načina gnojenja kmetijskih površin na površju oziroma v območju
njihovega zaledja. Gradnja hiš ali naselij pomeni predvsem določeno količino odpadnih
voda in trdih odpadkov. Dejavnost na površju zaledij zajetih kraških izvirov mora biti
zato omejena (Kogovšek in ostali, 1993).
Največjo težavo za oskrbo s pitno vodo predstavlja vodno zajetje za kmetije v občini
Mozirje, ki so priključene na izvir v Žagarjevem grabnu. Na dolomitni podlagi izvir
večkrat ogrozi gnojenje z gnojem in gnojevko. Občina zato razmišlja o priključitvi kmetij
v tem delu Dobrovelj na občinski vodovod iz doline. Zajetja vode za posamezne kmetije
v braslovškem delu Dobrovelj, v Planini in na Čreti kmetijska dejavnost ne ogroža, saj
imajo povečini gozdno zaledje.
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1. Značilnosti poselitve Dobrovelj
Dobrovlje so bile poseljene z višinsko kolonizacijo v 13. stoletju. Poselitev so vodili
zemljiški gospodje izpod Dobrovelj, in sicer Vovberški in Žovneški gospodje ter
gornjegrajski zemljiški gospod Chegere in pozneje gornjegrajski Benediktici, ki so imeli
ogromno zemljiško posest, ki je dobesedno obkrožala Dobroveljsko planoto (Natek,
1959). Poselitev na Dobrovljah je prvič omenjena leta 1286 v listinah, ki kažejo davščine
kmetij naseljema Letuš in Braslovče (Orožen, 1876).
Zemljiški gospodje namreč od gozdov, ki so poraščali planoto, niso imeli prihodkov, zato
so ustanavljali posebne živinorejske kmetije imenovane švajge. Te so oddajale davščine v
siru in drugih živinorejskih proizvodih. Zdi se, da so že takrat za pašnike izkrčili vršne
predele sredogorskih planot in bolj zložna prisojna pobočja. Kmalu se je na izkrčenem
svetu zaradi naraščanja prebivalstva začelo trajno naseljevanje (Slovenija, pokrajine in
ljudje, 1998/99).
Podobno kot v drugih slovenskih hribovskih področjih, se je tudi na Dobrovljah do danes
izoblikoval sistem samotnih kmetij in zaselkov kot glavna naselitvena oblika. Najgosteje
je naseljen vzhodni del planote, kjer samotne kmetije tvorijo naselje Dobrovlje. V
osrednjem delu planote je Čreta, ki je upravno razdeljena med občine Vransko in Kokarje
(Meze, 1969).
Za samotne kmetije na Dobrovljah in Čreti je značilna zemljiška razdelitev v celke, ali
bolj točno odprte celke, kjer zemljišče enega lastnika neposredno prehaja v sosedovo
ledino ali polje, vse skupaj pa obdajajo gozdovi. Le v parih primerih so se ohranili t.i.
zaprti celki; in sicer v strmih pobočjih pod Dobrovljami. Temu so po Natkovem
prepričanju botrovale krpe in pasovi vulkanske kamnine, na katerih so zaradi ugodne
prsti, zložnejšega površja ter bližine pitne vode nastale številne domačije (Natek, 1959).
Na nižjeležečih pobočjih planote, predvsem v občini Vransko in Mozirje se kot
poselitvena oblika pojavljajo tudi zaselki (Jeslane, Ropasija, Tešova itd), vendar ti niso
bili vključeni v raziskovalno delo, ker nas zanima ravnanje z odpadki na samotnih
kmetijah. Ravno tako v anketo niso bili zajeti vikendi na Dobrovljah. Na proučevanem
območju je okrog deset vikendov. Vikendi so nastali na parcelah, ki so jih kmetje bodisi
prodali bodisi podarili. Vikendi se tako pojavljajo pri kmetijah Otovnik, Covnik in
Jezernik. Za vikende pa se uporabljajo tudi nekatere propadle kmetije, ki jih lastniki
uporabljajo za oddih, jih delno obdelujejo ali dajejo v najem, stalno pa živijo drugje.
Takšne so kmetije Kokovnik, Pušner, Miha idr. Vikendi so tujek v kmečki pokrajini, še
zlasti tisti veliki, bahavi, ki niso prav nič prilagojeni naravnemu in kulturnemu
hribovskemu okolju. V oči bode predvsem visok, v alpskem stilu grajen vikend pri
kmetiji Otovnik.
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4.2. Demografski oris proučevanega območja
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev Dobrovelj v obdobju 1820–2002
350

Število prebivalcev

300
250
200
150
100
50
0
1820 1869 1880 1890

190

1910 1931 1948 1953 1958 1961 1971 1981 1991 2002
Leto

(Vir: Popisi prebivalstva v obdobju 1820–2002)
Grafikon prikazuje gibanje števila prebivalcev na Dobrovljah od leta 1820. Podobno kot
na drugih podeželskih območjih po Sloveniji je bilo število prebivalcev največje na koncu
18. stoletja v času največje agrarne prenaseljenosti podeželja. Na Dobrovljah je takrat
živelo 294 prebivalcev. Zaradi izseljevanja v tujino in v industrijska središča ter
zmanjševanja rodnosti je število prebivalcev padalo vse do leta 1980, ko se je ustalilo na
okrog 150 prebivalcev. Popis leta 2002 je na Dobrovljah naštel 157 stalno naseljenih
prebivalcev.
Za dobroveljsko prebivalstvo je značilno, da se v preteklosti ni selilo na večje razdalje.
Prometna izoliranost in samooskrbno kmetijstvo sta prispevala k specifični obliki
demografskega razvoja. Možje so si družico iskali v okviru dobroveljskih kmetij in le
redki so bili priseljenci iz drugih krajev (Natek, 1983).
Z naraščanjem nadmorske višine se po ugotovitvah Natka (1983) povečuje delež
domačega prebivalstva. Večje priseljevanje na hribovske kmetije namreč ovirajo težki
delovni pogoji, slaba gospodarska razvitost kmetijstva, prometna osamljenost, še zlasti v
zimskih mesecih, raztresena poseljenost s samotnimi kmetijami ter pomanjkanje
družabnega življenja (Natek, 1983).
Za gospodarsko trdnost domačij in nadaljnji razvoj je kljub napredku v kmetijski
mehanizaciji še danes najodločilnejši dejavnik struktura gospodinjstva (Natek, 1987).
Vprašanje ženitve in nasledstva pa predstavlja eno od najočitnejših zavor napredka
hribovskih kmetij. Po raziskavi Mezeta (1986) nasledstva nima urejenega več kot tretjina
hribovskih kmetij v Sloveniji. Podobna je demografska slika na Dobrovljah.
Na proučevanem območju je opuščenih kar nekaj kmetij. V mozirskem delu so opuščene
kmetije Lesjak in Pušner, v braslovškem delu pa lahko za opuščeno smatramo kmetijo
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Kokovnik. Dolga leta opuščeno kmetijo pri Covniku obnavlja njen lastnik, ki pa ni
poročen in nima otrok.
Nasledstva med proučevanimi kmetijami nima urejenega samo kmetija Zacerkovnik, kjer
sam živi moški, star 82 let. Večji problem predstavljajo kmetije, katerih gospodarji
oziroma nasledniki so starejši od 25 let in niso poročeni. V mozirskem delu Dobrovelj je
takšna kmetija Kecej, ki je ena od večjih v tem delu Dobrovelj. V braslovškem delu
Dobrovelj je takšnih kmetij še več. Žalostno pri tem je, da gre za velike kmetije z dobro
obdelovalno zemljo. Tako je gospodar neporočen pri kmetiji Jug, Covnik, Rovtnik,
Vrtačnik, Jezernik, Snežečnik, Planinšek, Javoršek in v Čreti pri kmetiji Jegovnik in
Špan. Čeprav gre za trenutno zelo uspešne kmetije, so z neurejenim nasledstvom zapisane
propadu ali prodaji.
Demografska slika je na ostalih kmetijah ugodna. 16 kmetij je takšnih, na katerih živijo
skupaj tri generacije, od starih staršev do vnukov. V teh gospodinjstvih je povprečno 6,25
članov od tega povprečno 1,9 otrok mlajših od 15 let. Dve gospodinjstvi štejeta 9 članov,
eno 8, štiri 7 članov, štiri 6, tri 5, eno 4 in eno 3 člane gospodinjstva.
17 gospodinjstev je takih, kjer skupaj živijo dve generaciji brez otrok, mlajših od 15 let.
Gre povečini za starše in otroke, ki se še niso poročili in živijo doma. Povprečno število
članov gospodinjstva je 3,3. Le pri štirih gospodinjstvih so v mlajši generaciji stari pod 25
let. Pri petih kmetijah živita skupaj sin in mati ali oče, drugod pa pri hiši poleg enega ali
dveh staršev živijo še neoženjeni otroci. Kot sem že nakazal, gre sicer za uspešna
gospodarstva z obnovljenimi poslopji in posodobljeno kmetijsko mehanizacijo, vendar
vse po vrsti pesti pomanjkanje delovne sile in nasledstveno vprašanje.
Samska moška živita pri kmetijah Selišnik in Dobrovec, pri Rovtniku pa živita dva
samska moška.
V celotni proučevani populaciji je 73 žensk, ki so v povprečju za dobrih 8 let starejše od
moških. Povprečna starost žensk znaša 43,6 povprečna starost moških pa 35,2. V celotni
populaciji je sicer 90 moških. Starostna piramida, izdelana iz populacije 163 članov
anketiranih gospodinjstev nam kaže osnovno demografsko sliko Dobrovelj. Gre za zrelo
prebivalstveno strukturo. Do razlik v številu moške in ženske populacije prihaja zaradi
porok. Doma ostanejo moški potomci, ženske pa se poročijo in odidejo od doma.
Grafikon 2: Starostna piramida prebivalstva anketiranih kmetij 2006
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piramida kaže na poteze zrelega
prebivalstva. Seveda pa to ne
pomeni, da ni ogrožen obstoj
posameznih kmetij, samotne
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propade
celotna
gospodarska celica.
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5. SAMOTNE KMETIJE NA DOBROVLJAH
5.1. Poglavitne značilnosti samotnih kmetij
Diplomska naloga se ukvarja z ravnanjem odpadkov na samotnih kmetijah. Zato je prav,
da si ogledamo značilnosti samotnih hribovskih kmetij. Samotne kmetije so posebna
oblika poselitve, značilna predvsem za hribovita območja. Na topografskih kartah
območja samotnih kmetij prepoznamo po poimenovanju. Poleg imena naselja, ki ga
aglomeracija samotnih kmetij tvori, je namreč zapisano tudi ime posamezne kmetije.
Priimek članov gospodinjstva je ponavadi drugačen, saj ime izhaja iz starejših časov,
vendar obstajajo tudi izjeme, na katere so pri hiši še zlasti ponosni (primer Vratnik). Že v
prejšnjem poglavju smo omenjali, da so ženitve na hribovskih kmetijah omejene.
Partnerji so se poiskali med sabo kar na Dobrovljah. To dokazujejo priimki in domača
imena kmetij. Skoraj vsaka hiša nosi priimek, ki je enak domačemu imenu kake druge
dobroveljske kmetije. Pri Jezerniku se pišejo Janžovnik, pri Janžovniku, Predovniku in
Ramšaku se pišejo Kokovnik, Ramšak se pišejo pri Jugu itd.
Toda najpomembnejša kriterija za opredelitev samotnih kmetij sta gospodarska
samostojnost in prostorska izoliranost. Nekoč tipični z gozdom ločeni celki so se zaradi
krčenja gozdov združili s sosednjimi, vendar dva soseda še vedno loči zemlja, s katero sta
obdana v enem kosu (Gabrovšek, 1998). Kmetijsko zemljišče v celku je ena največjih
prednosti samotnih kmetij pred kmetijskimi naselji v ravninah in dolinah z razdrobljenim
kmetijskim zemljiščem (Meze, 1982).
Čeprav že od nekdaj tudi na Dobrovljah obstajajo najrazličnejše oblike sodelovanja, je
gospodarstvo posamezne kmetije samostojno. V preteklosti so si kmetje izmenjavali in
posojali predvsem delovno silo (hodili so v taverhe), danes pa skupaj nakupujejo
kmetijsko mehanizacijo in jo tudi skupaj uporabljajo.

5.2. Kmetijska posest
V agrarni pokrajini je zemljiška posest ena od temeljnih postavk. Za vse proučevane
kmetije je značilna zemlja v enem kosu. Od glavnine ločena kmetijska zemlja je
posledica nakupa zemlje, vendar so takšni primeri redki.
Povprečna velikost proučevanih kmetij je 29,8 ha. Proučevane kmetije ležijo na višjem
hribovskem predelu Dobrovelj, kjer so kmetije večje. Proti kotlinskemu obrobju se
čedalje bolj uveljavlja manjša posest do 10 ha, v primeru gručastih naselij je tudi
razdrobljena.
Med anketiranimi kmetijami je 14 manjših kmetij (do 19 ha), 13 kmetij obsega med 20 in
40 ha, 10 kmetij pa je večjih od 40 ha. Velike kmetije se pojavljajo tako na Dobrovljah
kot na Čreti, manjši posestniki pa v mozirskem in braslovškem delu Dobrovelj.
Kmetijska posest je za slovenske razmere velika. V Sloveniji je namreč le 23 % kmetij
večjih od 20 ha, povprečna velikost za leto 2005 pa znaša 6,3 ha (Statistični letopis RS,
2006).

20

5.3. Gospodarska dejavnost samotnih kmetij
Do petdesetih let je velika večina hribovskih samotnih kmetij živela izolirano od ostalega
sveta: bile so brez cest, brez elektrike, brez kmetijskih strojev. Samooskrba je bila edina
možna gospodarska usmeritev. Vase zaprte kmetije so se same prehranjevale, doma pa so
izdelali tudi večino orodja, priprav za delo ter obleke in obuvala. Za trg so na ugodnejših
področjih redili le vole, ki so šli dobro v denar, les pa je začel dobivati ceno šele ob koncu
19. in v začetku 20. stoletja, predvsem pa med obema vojnama (Meze, 1986).
Obstoj in razvoj dobroveljskih kmetij danes sloni na kmetijstvu in gozdarstvu pa tudi na
dohodkih zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih.
Preobrazba hribovskega podeželja se je zgodila s prihodom elektrike in dobrih cestnih
povezav z dolino. Samooskrbne kmetije so sprejele tržno gospodarjenje. Poljedelsko
usmerjene kmetije so se preusmerile v živinorejo in mlekarstvo, večino njiv, predvsem
tistih na neprimernih lokacijah se je umaknilo travnikom in pašnikom. Živinoreja se je
razvijala zaradi zagotovljenega trga za prodajo mesa in mleka, izboljšane veterinarske
službe in kmetijsko pospeševalne službe (Podlesnik, 1995). Gozdarstvo, ki je bilo prej
sekundarni vir dohodka se je uveljavilo skupaj z živinorejo. Široke gozdne ceste so
omogočile odvoz hlodovine s tovornjaki. Številne kmetije so posedovale žage, dohodki
od prodaje žaganega lesa na črno pa so marsikateri kmetiji predstavljali bogat vir
zaslužka.
Ceste so se po hribovskih območjih gradile predvsem zaradi interesa gozdnih
gospodarstev, zato so dobro cestno povezavo dobili predvsem gozdovi in manj kmečki
domovi. Dohodki od lesa, ki je v povojnih letih imel visoko ceno, so služili za začetne
investicije v moderno živinorejsko proizvodnjo. Zrasli so veliki hlevi, v katerih so živino
privezovali, imeli so vodno napeljavo z napajalniki, prehod na živinorejo pa je zahteval
tudi drugačno orodje in stroje. Rejo volov in konj, ki so bili do tedaj nepogrešljiva
delovna živina je sodobna živinoreja izrinila. Kmetje, ki so se odločili za modernizacijo
hleva, so se vključili v kmetijsko zadrugo kot kooperanti, dobili prek nje posamezna
ugodna posojila za preureditev hlevov in nakup kmetijskih strojev ter tudi strokovno
pomoč, s čimer so dobili status usmerjene kmetije. S sodobnejšimi hlevi in mehanizacijo
se je povečal stalež govedi v hlevu, zaradi tega pa je ponavadi trpela ovčjereja, ki se obuja
šele zadnje čase (Podlesnik, 1995).
S cestami se je tudi v hribovskem svetu odprla možnost zaposlitve v neagrarnih
dejavnostih. Ti t.i. vozači so bili največkrat odrasli otroci kmečkih gospodarjev ali njihovi
bližnji sorodniki, ki so ostali na kmetiji (Meze, 1981).
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5.3.1. Poljedelstvo
Natek v svojem delu Dobrovlje; zemlja in človek omenja, da so še v predmarčni dobi na
Dobrovljah gojili oves, rž, ajdo, pšenico, proso, koruzo, ječmen, lan in krompir v
razmerju 15:10:10:6:6:6:1:1:1. Do konca 19. stoletja je v žitnem prvenstvu zmagala
koruza pred ovsom, krompir pa je postal za prehrano pomembnejši od prosa in ajde. V
začetku 20. stoletja je začel na Dobrovlje prodirati tudi hmelj. Poizkusi, da bi Dobrovlje
sodelovalo s spodnjo Savinjsko dolino pri hmeljarjenju, so se na vznožjih obnesli, v višjih
lega pa samo deloma (Natek, 1959).
Med 1900 in 1981 so se močno zmanjšale površine njiv, predvsem na manj kvalitetnih,
odročnih, gorskih in hribovskih legah in na manj rodovitnih tleh. V povojnem razvoju
našega kmetijstva je bilo ozelenjevanje eden od najpomembnejših procesov (t.j.
naraščanje deleža travnikov oziroma vsega travinja, kar naj bi bila posledica že pred
vojno začete, po vojni pa čedalje bolj vsestranske usmeritve kmetijstva v živinorejo).
Hkrati s tem procesom je izginjalo tradicionalno samooskrbno kmetovanje. Preusmeritev
na živinorejo je bil ključni razlog ozelenjevanja, v samem poljedelstvu pa je začela
naraščati vloga krmnih rastlin. Pašnike je po 2. svetovni vojni v največji meri zajel proces
ogozdovanja (Vrišer, 1987).
Med obema vojnama so po dobroveljskih kmetijah pričeli hmeljariti. Iz tega časa so
hmeljske sušilnice, njihova uporaba se je zelo povečala po drugi svetovni vojni. V večini
primerov so bile pozidane k že obstoječim zgradbam: marofu, svinjaku, hiši ali celo kašti.
V redkih primerih kot samostojen objekt (Kokovnik). Na braslovškem delu Dobrovelj je
imelo hmeljsko sušilnico 14 domačij (Natek, 1983).
Ob uveljavitvi živinoreje je večina kmetijskih površin vsebovala pašnike in travnike,
njive so ohranili na najugodnejših legah v bližini doma, vse druge pa opustili v travnike.
Natek je leta 1983 ugotavljal, da je v obdelavi samo polovica ali celo četrtina njiv, ki so
bile še po 2. svetovni vojni neobhodno potrebne za preživetje prebivalcev. Pridelovanje
žit (pšenica, oves, ajda, proso in rž) so večinoma opustili že v sedemdesetih letih. Po letu
2000 je večina kmetov obdržala le še najboljše njive v bližini doma, ki imajo vlogo vrta,
na njih pa gojijo nekaj najosnovnejših pridelkov za svoje potrebe, kot so krompir, fižol,
zelje, korenje in povrtnine.
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5.3.2. Živinoreja in ovčjereja
Živinoreja je v 19. stoletju služila predvsem za vprego pri opravilih na polju in v gozdu.
Za prodajo so pred modernizacijo (cesta in elektrika) redili le klavno živino in to skoraj
izključno vole, ki so jih prodajali na živinorejskih sejmih za domače tržišče, veliko pa jih
je šlo tudi čez mejo v Avstrijo in Italijo ali naravnost s kmetij v roke preprodajalcev. Po
dograditvi cest in priključitvi na električno omrežje je postala sestava goveje črede bolj
pisana. Krave, teleta, junci, bikci, plemenske telice, ponekod pa tudi še voli. Razen večjih
specializiranih kmetij, ki so redile predvsem eno vrsto govedi, so imele kmetije vsakega
nekaj (Meze, 1982).
Na Dobrovljah do leta 1980 ni izstopala nobena posebej tržno usmerjena kmetija. Največ
kmetij je letno prodalo povprečno eno odraslo govedo, nekateri poleg tega tudi eno ali
več telet, v primeru oddaje mleka pa od nekaj sto do največ okrog 5.000 litrov na leto.
Večini kmetij je osnovni vir dohodka predstavljal les (Meze, 1982).
Mlečna živinoreja je začela pridobivati na pomenu šele po odprtju zbiralnice na
Dobrovljah. Pred tem je leta 1975 v lastni režiji mleko začel oddajati mladi gospodar pri
Planinšku. V zbiralnico v Letušu je vsak dan vozil svoje in mleko od Jezernika. Kasneje
sta mleko v Letuš vozila tudi Dobnik in Vratnik. Ostale kmetije so pričele mleko oddajati
šele po otvoritvi Doma I. Savinjske čete na Dobrovljah, v okviru katerega je s 15.
avgustom 1979 pričela delovati tudi zbiralnica mleka. V odvoz so se vključile skoraj vse
okoliške kmetije, iz mozirskega dela Dobrovelj tudi Končnik, Gornek, Kecej in Maks ter
iz Planine Planinšek, Paragojnik, Predovnik in drugi. Nekaterim oddaljenim oziroma težje
dostopnim kmetijam v Planini predvsem pa v Čreti se zaradi prevelikih prevoznih
stroškov ali premajhne količine mleka ni splačalo voziti mleka v zbiralnico in so se zato
ukvarjale z vzrejo klavne živine (juncev, bikcev, volov in telet) (Meze, 1982).
V 80. letih, ko je bila mlečna živinoreja najbolj razvita, se je v zbiralnici zbralo okrog 600
litrov mleka na dan. Toda količina zbranega mleka tudi danes ni manjša, čeprav se z
oddajo mleka ukvarja samo še šest kmetij. Izrazito je v mlečno govedorejo usmerjen
Predovnik, ki na dan pridela okrog 250 litrov mleka in ga tudi sam odvaža, poleg
Predovnika pa mleko oddajajo še Paragojnik iz Planine, Kecej, Jug, Mežnar in Napotnik.
Omenjenih 5 kmetov na dan povprečno odda do 450 litrov mleka (Janžovnik, 2007).
Večina kmetij je mlekarstvo opustila po osamosvojitvi Slovenije, ko so se začeli zaradi
izgube trga pojavljati presežki mleka. Oddajanje mleka so opustili predvsem manjši
proizvajalci, ki so proizvedli premajhne količine mleka, da bi se jim splačalo vlagati v
nove stroje in mlekarnice, ki so jih novi standardi zahtevali. Krave molznice so ohranile
večje kmetije, ki so se usmerile izključno v proizvodnjo mleka.
Ustanovitev zbiralnice mleka v letu 1979 pa je imela tudi druge posledice. Kmetije so se
ob svetovanju upravnikov kmetijske zadruge pričeli obnašati tržno. Njive so spremenili v
travnike, ki so jih pričeli intenzivno obdelovati. Čeprav so umetna gnojila uporabljali že
vse od 60. let, ko so jih lahko pripeljali na planoto po novi cesti, se je uporaba umetnih
gnojil intenzivirala šele po usmeritvi v mlekarstvo. Pri Planinšku, Destovniku,
Paragojniku, Predovniku, Jezerniku in drugih so zaradi preusmeritve in dotrajanih starih
hlevov postavili nove velike hleve skupaj s silosi in dosuševalnimi napravami. Kmetje so
nabavili traktorje in skupaj z drugo kmetijsko mehanizacijo intenzivirali kmetijsko
proizvodnjo. S tem so se povečali pritiski na zemljo, s širokimi cestami za dostop s

23

traktorji pa se je spremenila tudi kulturna pokrajina, v kateri so se polja umaknila
travnikom (Janžovnik, 2007).
Še v 19. stoletju je bila ovčjereja poleg živinoreje močno razvita, saj je ovca z volno
skupaj z lanom s polja skrbela za obleko. Ker ni bilo zmrzovalnih skrinj, je bila ovčetina
reden vir mesa skozi vse leto. Na nekdanji pomen ovčarstva so kazale posebne stavbe,
namenjene ovčjemu tropu (10 do 20 ovac) imenovane ovčjaki ali hlevci. Ovčjereja je
začela izgubljati ob preusmeritvi v živinorejo, saj so kmetijske zadruge spodbujale
predvsem mlekarstvo in specializirano rejo pitancev. Kmalu po drugi svetovni vojni je
ovčji trop izrinila goveja živina. Ovce so za lastne potrebe vseskozi redili pri Vrtačniku in
Napotniku. Od leta 1969 naprej je večjo čredo ovac, namenjenih tudi prodaji, imel
Planinšek, danes pa ima večjo čredo Vrhovnik.
Ovcam in kozam so namenjeni strmi in kamniti pašniki, na katerih bi težka živina
povzročila preveliko erozijo. Pašniki, kjer se pase drobnica morajo biti ograjeni drugače
kot tisti, v katerih se pase živina; napeljanih mora biti več žic. Ovcam so tako namenjeni
odročni, strmi, kamniti travniki, v katerih se drobnica zadržuje med toplim delom leta.
Rejci morajo poskrbeti samo za vodo in občasno kontrolirati trop. Tak način reje drobnice
imajo predvsem tisti z 10 in več odraslimi ovcami. Zaradi strmega terena se za vzrejo
drobnice odločajo na večjih kmetijah. Tako se v rejo drobnice usmerjajo kmetije s strmim
kmetijskim zemljiščem Vrhovnik, Strojanšek in Zahojnik ter Dobrovec, ki redi izključno
ovce. Drugi redijo ovce predvsem za svoje potrebe, in sicer zaradi pašnikov, ki niso
primerni za živino. S prodajo mladičev kmetije nimajo težav. Vsaka kmetija ima svoj
krog odjemalcev, katerim prodaja svoje meso. Ovčjereja se bo na Dobrovljah zaradi
velike kmetijske posesti in strmih pobočij v prihodnosti verjetno še bolj razvila.
5.3.3. Gozdarstvo in žagarstvo
Do začetka 20. stoletja so poljanci (ljudje iz doline) na Dobrovljah kupovali drva, pa tudi
stavbni les, zlasti hraste in kostanje »na štoru«, ga sami sekali in spravljali po drčah v
dolino. Dobroveljčani so se bolj posvečali oglarstvu in na kostanjarstvu, ki je bilo važno
tudi za prehrano. O pomenu dobroveljskega kostanjarstva je pričeval kostanjev semenj, ki
se je od začetka oktobra dalje v Braslovčah odvijal vsak petek vse do I. svetovne vojne.
Nanj so pripeljali Dobrovci kostanj na vozovih in ga prodajali poljancem, predvsem pa
trgovcem iz Gradca, gornjega Pomurja in Laboške doline. Za oglje je imela po izročilu
vsaka kmetija svoje odjemalce v kovačih, podobno kakor je imel vinogradnik odjemalca
v krčmarju. S savinjsko železnico leta 1891 je prevzel vlogo oglja premog, z nastankom
industrije tanina v Šoštanju in bližnji Polzeli v začetku 20 st. pa so zlasti v prvi svetovni
vojni padli kostanjevi gozdovi na Dobrovljah (Baš, 1953).
Po planoti so vodile le redke in slabe ceste, do gozdov pa so vodile le vlake, namenjene
vprežni živini. Z lesom pa se je dalo kljub temu dobro zaslužiti tudi zaradi razvitega
flosarstva po reki Savinji. Les so po drčah iz planote spravljali do žag, deske in tesan les
pa povezane v splave, t.i. flose, prevažali do kupcev. Splavarstvo je v Zgornji Savinjski
dolini segalo do Ljubnega. V Savinjski dolini se je pričelo v 15. stoletju, trgovina z lesom
pa je doživela razcvet v 18. stoletju, ko so začeli splavljati les po Savi na Hrvaško in v
Slavonijo. Z dograditvijo savinjske železnice je pričelo splavarstvo izgubljati na pomenu.
Zadnji splav je na pot odplul leta 1948 (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998/99).
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Izkoriščanje gospodarskega gozda, ki pokriva planoto je tako pred dograditvijo cest v
šestdesetih letih onemogočala predvsem prometna nedostopnost, po tem ko gozdna
gospodarstva dogradijo široko mrežo gozdnih cest, pa je posek oziroma zaslužek odvisen
predvsem od lesnega etata, to je dovoljene količine lesa, ki ga posamezni kmet sme
posekati na leto. Les so kmetje bili dolžni prodajati neposredno gozdnim gospodarstvom,
ponekod pa tudi zadrugam. Le nekaj lesa je smel kmet porabiti za lastne potrebe in le v
izjemnih primerih, ko je na posestvu gradil ali obnavljal, mu je zadruga odobrila več lesa
za lastno uporabo. Lesni etat za Dobrovlje je znašal povprečno 49 m3, za Čreto pa105 m3.
Za uspešno gospodarjenje je za posamezno kmetijo potrebnih vsaj 50 m3 lesnega etata
iglavcev ali drugega industrijskega lesa (Meze, 1982).
Odkupna cena za obvezen odkup lesa zadrugam in gozdnim gospodarstvom je bila
smešno nizka in kot vedo povedati starejši občani so s posekom še največ zaslužiti sekači.
Lastnik si je lahko iz tega denarja kupil kvečjemu kako obleko ali čevlje. Dosti bolj
pomembno za gospodarstvo kmetij je bil zato črni trg. Po letu 1960 se s prihodom
elektrike nekatere kmetije pričnejo ukvarjati tudi z žagarstvom. Les so na črno kupovali
predvsem Hrvati, prevozniki pa so ga »švercali« čez mejo. Dobro so zaslužili tako
preprodajalci kot kmetje. Čeprav je bilo prepovedano prodajati hlodovino drugam kot
matični gozdni zadrugi, žagati pa dovoljeno le za lastne potrebe, so se številni kmetje
odločali za ta posel. Žago so tako postavili pri Vrhovniku, Jezerniku, Predovniku,
Paragojniku, Brezovniku, Destovniku, Jugu, Planinšku in Končniku. Končnik se je z
žagarstvom v 90. letih ukvarjal profesionalno kot samostojni podjetnik, ostali pa so s
prodajo žaganega lesa zaslužili dodaten denar, ki je bil zelo pomemben za začetne
investicije v hleve, stroje. Začetna prednost, ki so si jo pridobile kmetije z žagami
oziroma s prodajo lesa se pozna še danes.
Danes se z žagarstvom kot dopolnilno dejavnostjo ukvarja le Jezernik in deloma še
Končnik. Pri ostalih kmetijah, kjer so še ohranili žage, so jih posodobili žagajo les
večinoma za lastne potrebe in morebitna naročila znancev.
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5.5. Razvoj infrastrukture na Dobrovljah
Ceste, elektrika, vodovod in telefon so pomembni dejavniki razvoja in obstoja
podeželjskega prebivalstva, zato je prav, da opišemo razvoj infrastrukture na Dobrovljah
ter priložnosti in posledice, ki jih je infrastruktura prinesla.
Elektriko so prve dobroveljske domačije dobile šele v prvih povojnih letih, deset let
kasneje kot dolinska naselja. Elektrifikacija je potekala iz treh izhodiščnih krajev,
Vransko, Letuš in Loke pri Mozirju. Najprej so dobili elektriko v severnem delu t.i.
Nazarskih Dobrovelj v letih 1947–1950, večina preostalih pa v letu 1954. Čreta je bila
elektrificirana leta 1964. Šele leta 1980 so napeljave iz treh izhodiščnih krajev med seboj
povezali, dobava elektrike pa je s tem postala zanesljivejša. Elektrifikacija je bila
izvedena v dveh stopnjah. Najprej so napeljali eno fazo, ki je služila predvsem za
razsvetljavo, čez nekaj let pa so napeljali še drugi dve fazi, s čimer so bili dani osnovni
pogoji za elektrifikacijo gospodinjstev. Z napeljavo treh faz so bile dane osnove za
modernizacijo gospodinjstev (radio, TV, zamrzovalnik) in kmečkih gospodarstev (molzni
stroj, elektromotorji, žage, mlini …), pa tudi za posodobitev vodne oskrbe (črpanje vode
v rezervoarje nad kmečkim domom) (Natek, 1983).
Še v prvem desetletju po drugi svetovni vojni so bile hribovske domačije le s slabimi
kolovozi povezane z dolinskimi središči. Gravitacijska območja se niso skladala z
upravno-teritorialnimi mejami. Domačije severnega dela planote so bile močneje
navezane na Mozirsko kotlino in spodnji del Zadrečke doline. »Partizanska cesta« ali
»Partizanka« iz Letuša po severnem strmem robu planote na braslovški del Dobrovelj je
spremenila gravitacijske težnje in postala osrednja prometna hrbtenica, na katero se je
priključila večina domačij v severovzhodnem delu planote. Graditi so jo začeli v začetku
petdesetih let. Do leta 1954 je bila zgrajena do Strmenca, do vrha planote in deset let
kasneje do Jezernika. V letu 1976 je bil zaključen odsek, ki je z dolino povezal kmetije iz
Planine, dve leti kasneje pa tudi odsek mimo Javoršeka, ki se je navezal na cestno
omrežje za Čreto. Domačije za Čreto so 1978 dobile cestno povezavo tako z Dobrovljami
kot tudi z Vranskim, do takrat so bile s cesto mimo Angleških barak navezane na
Zadrečko dolino in Pusto polje (Natek, 1983).
Gozdna gospodarstva, ki so s pomočjo občin v šestdesetih letih gradila ceste, so ceste
najprej speljale do družbenih gozdov in šele kasneje tudi na območje kmečkih gozdov.
Omrežje cest ni stremelo za tem, da bi povezovalo tudi kmetije. Načrtno povezovanje
kmetij se je začelo šele čez približno dvajset let, ko jih je tudi gradilo Gozdno
gospodastvo, kmetje pa so dali zanje samoprispevek v lesu. Nekaj cest so si kmetje
zgradili sami, predvsem vse priključke na tiste ceste, ki niso peljale mimo njihovih kmetij
(Meze, 1981).
Z dobro cestno povezavo se je življenje na Dobrovljah spremenilo. Pred izgradnjo cest je
bila večja modernizacija kmetij onemogočena, saj ta rabi dober dostop predvsem za težak
gradbeni material ter za splošno izmenjavo dobrin in dostop s stroji. Po starih, večidel
strmih kolovozih je bilo prej mogoče s parom vprežne živine spraviti h kmetijam le nekaj
sto kilogramske tovore, ti pa so zadostovali le za najnujnejše potrebe kmečkega
prebivalstva (Podlesnik, 1995). Zadružni traktorji in traktorji kmetov iz doline so po
širokih makadamskih cestah z velikimi prikolicami na planoto pripeljali umetno gnojilo,
ki se je pričelo uporabljati za hmelj in gradbeni material, odvažali pa drva in druge
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pridelke. Kmalu so traktorje nabavili tudi dobroveljski kmetje. Tako je Vratnik traktor
kupil leta 1966, Napotnik 1970, Špan za Čreto 1969, predvsem pa so se kmetije s traktorji
opremile v letih od 1971 do 1980, ko je traktorje kupilo kar 17 od 32 kmetij na
Dobrovljah. V teh letih je 16 domačij dobilo tudi prvi avtomobil. Traktor so kupile
gospodarsko trdne kmetije, ne glede na možnosti strojne obdelave celotnega kmetijskega
zemljišča, tako so imele traktor tudi kmetije s strmimi obdelovalnimi površinami
(Brezovnik, Predovnik, Vrhovnik). Traktor je predvsem zamenjal vprežno živino in je bil
prvotno namenjen prevozu kmetijskih pridelkov ter spravilu lesa iz gozdov in ne toliko
neposrednemu obdelovanju njiv in travnikov (Natek, 1983).
Osebnemu prometu so sprva služila motorna kolesa in avtomobili. Leta 1980 je od
dvaintridesetih kmetij na Dobrovljah petnajst kmetij imelo avtomobil, motor ali moped pa
osem gospodinjstev, skupaj torej triindvajset gospodarstev, ki so bila mobilna. Večina je
najprej kupila traktor in šele nato osebni avtomobil. Motorizacija je skrajšala čas,
potreben za pot do krajevnih središč v dolini, kjer so se kmetje oskrbovali z živili in
drugimi potrebščinami, pripeljali so lahko večje količine materiala, potrebnega za obnovo
kmečkih gospodarstev, odprle so se možnosti zaposlovanja v tovarnah itd. Ceste so
omogočile intenzivnejšo komunikacijo in izmenjavo materiala med kmetijami in z dolino
(Natek, 1983). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se motorizirala skoraj vsa
gospodinjstva. Pri vsaki hiši imajo vsaj en družinski avtomobil, če pa kateri od članov
hodi posebej v službi, je pri hiši tudi več avtomobilov.
Šolski avtobus je v osnovne šole v Letušu, Braslovčah in Vranskem pričel voziti
septembra 1973. Do tedaj so otroci v šolo hodili peš, izostanki od pouka so bili zaradi
snežnih razmer pozimi, neprimerne obutve, pa tudi zaradi potrebe po delovni sili na
kmetiji veliki in le redki so imeli opravljenih vseh osem razredov osnovne šole. Obisk
otrok v šolah se je povečal šele z dobro cestno povezavo in šolskim avtobusom.
Z modernizacijo so si kmetje pričeli urejati tudi vodna zajetja in preskrbo z vodo. Ker je
površje kraško se je prebivalstvo od nekdaj nenehno bojevalo za zadostne količine pitne
vode. V času samooskrbnega kmetijstva, so bile kapnice in voda iz bližnjih izvirov
ustaljen način oskrbe s pitno vodo. Voda v kapnicah pa je bila neposredno odvisna od
vremena in porazdelitve padavin med letom. Sušna obdobja, še zlasti daljša, so zahtevala
precejšen del delovnega časa za preskrbo (nošnja ali vožnja) s pitno vodo. Domačije so se
oskrbovale s pitno vodo pri izvirih neposredno iz potokov (ali grabnov) in le v redkih
primerih z vodovodi (Natek, 1983).
Še leta 1971 je imelo ob popisu gospodinjstev na Dobrovljah od šestintridesetih le
osemnajst gospodinjstev vodovod, druga polovica pa je imela vodnjak s kapnico ali pa so
za oskrbo z vodo uporabljali izvir izven dvorišča. Leta 1980 je imelo vodovod že
štiriindvajset, kapnico pa je uporabljalo le še dvanajst gospodinjstev (Natek, 1983).
Za dobro vodovodno omrežje in oskrbo s pitno vodo so poskrbele šele občine v letu
1993. V tem letu se je v braslovškem delu Dobrovelj zgradilo osem rezervoarjev,
vodovod pa je prišel do vseh domačij v tem delu Dobrovelj. Istega leta se je gradilo tudi
telefonsko omrežje.
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Slika 2: Delovna akcija – vodovodno omrežje in telefon

Leta 1993 so kmetje iz sredstev občine z medsebojno pomočjo zgradili vodovodno
omrežje in telefon. Zagotovljena oskrba z vodo je pogoj za gospodarsko trdnost domačij.
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6. POJAV ODPADKOV IN ODLAGALIŠČ ODPADKOV NA KMETIJI
Za začetek si poglejmo definicijo odpadka. Odpadek je vsaka snov oziroma predmet v
tekočem, plinastem ali trdnem agregatnem stanju, katerega proizvajalec, lastnik ali
imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam. Odpadki so zavrženi ali izločeni kot neuporabni
oziroma nepotrebni (Oblak, 1998, str. 4). Pojem »neuporaben« in »nepotreben« za kmeta
pomeni nekaj drugega kot za meščana.
Odpadke na kmetiji lahko klasificiramo na več načinov. Glede na nastanek lahko ločimo
tiste, ki nastajajo pri kmetijski dejavnosti in tiste, ki nastajajo v gospodinjstvu. Lahko jih
ločimo na organske in neorganske odpadke. Vsi organski odpadki se lahko na kmetijah
razgradijo in vključijo v snovni ciklus, neorganski te možnosti nimajo. Pomembna
lastnost odpadkov je tudi njihova gorljivost ali negorljivost. Odpadke iz gospodarstva in
gospodinjstva, ki gorijo, kmetje lahko sežgejo, negorljivih odpadkov pa se je težje
znebiti.
Živalski izločki in ostanki (gnoj, urin, nastil idr.) za kmeta niso neuporaben odpadek,
ampak koristno gnojilo za travnike in njive. Podobno je z lesom in lesnimi ostanki, ki
kmetu služijo za ogrevanje, ostanke hrane iz gospodinjstva pojedo prašiči. Ena od redkih
organskih snovi, ki na kmetiji ni dobrodošla sta mrhovina in klavni odpad. Živalskih kož,
kosti ter nekaterih delov drobovja, ki se pojavijo pri zakolu živali na domu, kmet ne
potrebuje in jih zato lahko smatramo kot odpadek. Živalske iztrebke, pa tudi druge
organske snovi, lahko sprejmejo edino tla, ki imajo odlično sposobnost, da koristno
porabijo njihove sestavine, pod pogojem, da so ustrezno dozorela (fermentirana) oziroma
da jih pravilno uporabimo – v pravih količinah, ob pravem času in na pravi način.
Ravnanje z organskimi odpadki pri živinoreji v Evropski uniji ureja Smernica št. 91/676,
v skladu s katero je ravnanje z odpadki odvisno od vrste živali, načina uporabe hlevov,
načina zbiranja ali odstranjevanja odpadkov z območja reje, načina skladiščenja in
vsebnosti vseh trdnih delov. V splošnem je ravnanje s čvrstimi odpadki enostavnejše kot s
tekočimi.
Neorganski odpadki na kmetijah so predvsem folije silosov in bal, plastične vreče za
gnojila, semena, materiali, ki nastanejo pri vzdrževanju strojnega parka (npr. olja, gume
in akumulatorji), kovinski deli pokvarjenih odsluženih strojev in orodja, pokvarjeni
gospodinjski aparati ...
Kot smo že omenili je pomembna lastnost odpadkov tudi njihova gorljivost. Vse gorljive
neuporabne, nekoristne organske odpadke lahko kmet na koncu sežge, česar se kmetje
ponavadi tudi poslužujejo. Po raziskavi Evropske okoljske agencije dve tretjini kmečkih
odpadkov kmetje sami zakopljejo ali sežgejo. Vendar pa ta praksa ni več smotrna niti
zaželena (Youth Farm, 2006).
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6.1 Snovni pretoki na kmečkem gospodarstvu nekoč in danes
Količina in struktura odpadkov je povezana s kroženjem snovi na kmetiji. Vse snovi, ki
izvirajo s kmetije, pa naj bo to les, poljščine ali meso, se lahko ponovno vključijo v
snovni in energijski obtok znotraj kmečkega gospodarstva. Drugače je s snovmi, ki na
kmetijo pridejo od zunaj.
V času pred drugo svetovno vojno je večina potrebnega materiala in energije izvirala iz
same kmetije in njenih naravnih virov. Novogradnje in obnova stanovanjskih in drugih
stavb je bila vezana na gradivo, ki je bilo pri roki ali pa ga je bilo mogoče dovažati od
blizu (kamen, les, žgano apno, primitivne zasipnice za nežgano opeko ter večidel slab z
ilovico mešan pesek). Izven kmetije so pri gradnji potrebovali le cement, ki pa so ga le
malo uporabljali. Snovni pretoki na kmetijah so bili podobni naravnemu kroženju
energije in snovi v biosferi. Človek je za proizvodnjo dobrin, ki jih je rabil za svoje
življenje, potreboval le sonce, dovolj dežja in zemljo, na kateri je prideloval. Večina
snovnih in energetskih tokov se je zaključila znotraj kmetije kot sistema.
Tudi za življenje so člani gospodinjstva potrebovali le nekaj najosnovnejših reči. Hrana je
bila preprosta in skromna. Žita, ki so jih pridelali dovolj za sebe, so mleli v lastnih mlinih.
Zabelili so z mastjo, za meso je služila predvsem prekajena svinjina. Kupovali so v
glavnem le posodo, sol, sladkor in vžigalice, redkeje obutev in nedeljsko obleko. Oblačila
so namreč izdelovali iz lana, ki so ga predelali v predivo, v bližnjih barvarnah so barvali
sukno in redili ovce za volno. Za obutev so večinoma uporabljali doma izdelane lesene
cokle ali čevlje, izdelane pri vaških mojstrih, ki so potovali od kmetije do kmetije (Meze,
1981).
Za kurjavo jim je služil les, namesto traktorjev in avtomobilov so uporabljali silo vprežne
živine, ki je služila tudi za pogon nekaterih drugih naprav. V posebnih utah imenovanih
»gepl« je živina vprežena v drog, hodila v krogu in poganjala različne naprave znotraj
hleva. Z jermeni prenesena energija je poganjala mlatilnice, slamoreznice, mline itd. Od
energentov so kupovali le vosek in petrolej, ki sta služila za razsvetljavo.
Gnojili so skoraj le s hlevskim gnojem. Gnojnične jame so bile redke, gnojenje z gnojnico
skromno. Gnojnica se je iz hlevov in gnojišč prosto odtekla po travnih pobočjih. V
velikih, prostornih hlevih je bila živina neprivezana. Za nastil je zaradi pomankanja listja
služilo predvsem nasekano smrečje. S kmetije je za prodajo šel le les, živina, večinoma
voli, kostanj ter redki drugi artikli iz domače obrti.
Snovni pretoki, vnosi snovi in materialov izven kmetijskega gospodarstva in način
obdelovanja zemlje, so se po dolgih stoletjih spremenili šele v začetku dvajsetega stoletja
s hmeljarstvom, predvsem pa v šestdesetih letih z modernizacijo in usmeritvijo v
živinorejo. Zaradi bližnjih tovarn tanina so kmetje posekali kostanjeve gozdove, in
kostanjarstvo je zatonilo. Pojavila se je nova gospodarska panoga, hmeljarstvo.
Hmeljarstvo je bilo na Dobrovljah prisotno nekako od začetka dvajsetega stoletja pa vse
do leta 1974, ko so podrli zadnje nasade hmelja pri Jezerniku in Vrtačniku. Za potrebe
pridelave hmelja so na kmetijo prvič prišli kemični pripravki proti škodljivcem, hmelj pa
se je pridružil »izvoznim« artiklom kmetije.
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Med vojno požgani hlevi pri Janžovniku, Napotniku, Ramšaku, Rovtniku, Vratniku in
drugod so se zgradili večinoma že s cementom in peskom iz peskokopov. Slamo in skodle
je zamenjala opečnata kritina. Zadruge so skupaj s kmetijskimi svetovalnicami
pospeševale izgradnjo modernih hlevov ter preusmeritev v živinorejo. Travnike in
hmeljišča so pričeli gnojiti tudi z umetnimi gnojili. Traktorji so zamenjali vprežno živino,
kmetijski stroji pa orodje za ročno delo. Traktorji, avtomobili, motorne žage in kmetijski
stroji za delovanje potrebujejo fosilna goriva, brez katerih od tega trenutka dalje več ne
gre.
Pretok snovi in energije se danes ne zaključuje več na kmetiji sami. Množica materialov
in energentov na kmetijo prihaja od zunaj. Ne gre samo za potrebe vzdrževanja strojnega
parka in materialov za gospodarsko dejavnost, povečale so se tudi potrebe gospodinjstev
po artiklih iz nakupovalnih centrov. Krogotok snovi in energije v tržnem kmetovanju ni
več zaključen na sami kmetiji. Kmetje poleg tistega, kar jim ponuja narava sama, na
kmetiji potrebujejo vse več energije v obliki elektrike in fosilnih goriv, vodo iz vodovoda,
pa tudi mineralnih gnojil. Za potrošnjo pa ne zadostujejo več samo pridelki s kmetije,
ampak se uporabljajo izdelki široke potrošnje. Intenzivna proizvodnja in potrošnja je tudi
na kmetijah v končni fazi pripeljala do večjih količin odpadkov. Neorganski odpadki se
ne morejo več razgraditi v kmetu koristno gnojilo in se zato ne morejo več vključiti v
snovni obtok znotraj kmetije. Njihovo odlaganje na kmetiji predstavlja večjo obremenitev
in onesnaževanje okolja. Na kmetijo prihaja cela vrsta materialov in snovi, ki so v naravi
počasi, delno ali slabo razgradljive oziroma nerazgradljive.
Anketa je pokazala, da naraščajo količine gospodinjskih odpadkov, pa tudi količina
odpadnega olja in akumulatorjev, kar kaže na proces motorizacije. Za obdelovanje
zemljišč s stroji pa tudi za prevoz z avtomobilom kmetje porabijo veliko fosilnih goriv, ki
so poleg elektrike postala nepogrešljiva. Kmetje so v nakup strojev in kmetijske opreme
primorani tudi zaradi pomanjkanja delovne sile. Iz kmetijske dejavnosti ne more živeti
celotno gospodinjstvo, zato se njeni člani zaposlujejo na drugih delovnih mestih. Prav
dejstvo, da ima kdo iz gospodinjstva vsakodnevni stik z dolino pa vpliva tudi na nakup
osnovnih življenskih potrebščin. V takih gospodinjstvih kupujejo več špecerije, s čimer
nastaja več odpadkov.
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Grafikon 1: Snovno-energetski pretoki v samooskrbnem kmetijstvu in sodobnem
tržnem načinu kmetovanja
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6.2. Odpadki, ki danes nastajajo na kmetiji in ravnanje z njimi
6.2.1 Polivinil in druge folije
Umetne mase so zaradi svojih tehničnih in mehanskih lastnosti danes nepogrešljiv
material pri kmetovanju. V anketi sem posebej izpostavil polivinil, ki je nujen za spravilo
silaže, za pokrivanje in zaščito pred vremenom, še zlasti veliko odpadnega polivinila pa
nastane ob baliranju. V anketi sem zato spraševal po številu bal, ki jih kmetje na leto
naredijo in o ravnanju z odpadnim polivinilom.
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Polivinil je na hribovske kmetije prišel z vrečami za umetno gnojilo, ob postavitvi silosov
v sedemdesetih letih pa postal nepogrešljiv material. Vsako leto je namreč za dobro
tesnenje silosa potrebno folijo zamenjati, stara iz prejšnje sezone pa se uporabi kot vrhnja
zaščitna folija. Po drugi uporabi takšna folija običajno ni več uporabna in se smatra kot
odpadek.
Nekje od leta 1999 naprej, so se pričeli kmetovalci odločati tudi za velike ovijalne bale,
vendar na začetku v manjšem številu, predvsem za spravilo tretje košnje, ki jo je malo in
ni smiselno odpirati velikega silosa za spravilo majhnih količine trave, zaradi vremena pa
jo je tudi težko posušiti. Število bal in baliranje kot način shranjevanja trave se je
močneje prijel šele pet let kasneje, ko se t.i. balirke pojavijo tudi pri dobroveljskih
kmetih. Balirni stroj imajo pri Jezerniku, ovijalko pa pri Vratniku in Jugu. Skupaj balirajo
na Dobrovljah pa tudi širše po Savinjski dolini kot ekipa.
Pri kmetijah, kjer imajo balirko, naredijo največ bal, število pa se še povečuje. Kmetije
Jezernik, Vratnik, Jug, Vodovnik in Vrtačnik z baliranjem pospravijo večino krme za
živali. Omenjene kmetije imajo položen teren, ki dopušča baliranje. Strmina travnikov je
eden od pogojev za baliranje. Balirni stroj je težak in velik, zato ni mogoče z njim balirati
trave na strmih in težko dostopnih travnikih. Kmetje morajo pretehtati prednosti in
slabosti baliranja pred drugimi oblikami spravila trave. Prednosti baliranja so, da za
baliranje potrebujemo manj delovne sile in časa, bale lahko pustimo na travniku ali pa jih
pripeljemo v bližino doma, kmetu pa ni potrebno odpirati silosa. V primerjavi s siliranjem
je baliranje dražje, v balah se pokvari več krme kot v silosih ali pri suhi krmi.
Vsak kmet se glede na pogoje, prednosti in slabosti pa tudi ekonomske računice odloči za
način spravila krme. Na Dobrovljah se je baliranje »prijelo«, saj od 38 anketiranih kmetij
le pri šestih kmetijah ne balirajo. Drugod v povrečju na leto naredijo okrog deset bal.
Ob hitrem pogledu na tabelo 1 lahko razberemo tudi osnovne poteze razvoja baliranja. Z
izjemo štirih kmetij, ki imajo svoje stroje za baliranje, se pri skupini kmetij, ki na leto
zbalirajo okrog štirideset bal, trend obrača navzdol, pri skupini kmetij z okrog deset bal
pa se število povečuje. Ti trendi, kažejo na to, da se je zaradi pozitivnih in negativnih
lastnosti baliranja navdušenje nad baliranjem pri nekaterih kmetih že poleglo, pri drugih
pa se povečuje in se bo ustalilo pri številu okrog petnajst do trideset, kar pri večini kmetij
predstavlja spravilo ene košnje, ponavadi tretje.
Povprečno na anketiranih kmetijah letno naredijo 28,1 bal. Če pri izračunu ne
upoštevamo petih kmetij, ki zbalirajo pretežno vso krmo, je to povprečje 13,3 bal na
kmetijo, kar pomeni toliko odpadnih folij na leto.
Z odpadnimi folijami kmetje ravnajo različno. Sedem kmetij, ki ima »urejen« odvoz
smeti z vaškim zabojnikom, jih koristi tudi za odlaganje folij od bal, vendar pri dveh
kmetijah, kjer kljub temu, da imajo vaški zabojnik, folije še vedno sežigajo, kar lahko
pomeni le dvoje; ali so kmetje premalo ozaveščeni ali pa vaški zabojnik ni primeren način
zbiranja teh odpadkov. Odpadno folijo sežigajo na kmetijah, kjer na leto naredijo do
dvajset bal, na kmetijah z velikim številom bal pa folij ne kurijo.
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Tabela1: Število bal in ravnanje z balirno folijo skupaj s drugimi podatki
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

KMETIJA
(domače ime)
JEZERNIK
VRATNIK
JUG
VODOVNIK
VRTAČNIK
KECEJ
KONČNIK
GORNEK
ROVTNIK
PLANINŠEK
DOBNIK
ŠPAN
JEGOVNIK
PARAGOJNIK
NAPOTNIK
ZAHOJNIK
VRHOVNIK
MEŽNAR
VELAM
RAMŠAK
SELIŠNIK
DESTOVNIK
MIHA
ZAKRAJŠEK
JANŽOVNIK
PRDEL
PREDOVNIK
OTOVNIK
SNEŽEČNIK
STROJANŠEK
MAKS
HRIBERŠEK
POVPREČJE

VELIKOST
(ha)
29
90
64
20
15
45
42
17
19
34
15
32
58
55
38
30
30
11
30
27
9
58
1
38
23
7
72
8
8
54
5
5
29,05

GVŽ
(izračun)
22,1
15,3
12,5
6,6
4,8
19,1
10,6
10,9
7
4,8
8,1
6,6
13,5
16,4
11,4
10,8
6,9
6,6
7,7
6,7
2,9
7,3
0,5
9,3
5,8
3,6
28
1,2
0,6
7,4
1
0
7.56

ŠTEVILO BAL
(oz. folij)
200
110
100
80
50
40
30
30
23
21
20
20
20
15
15
15
11
10
10
10
9
9
8
8
7
6
5
5
5
3
3
1
28.1

RAVNANJE

ODVOZ

TREND

odvoz v dolino
odvoz v dolino
odvoz v dolino
odl. v zabojnik
odvoz v dolino
odl. v zabojnik
odl. v zabojnik
odl. v zabojnik
sežiganje
odvoz v dolino
odvoz v dolino
sežiganje
sežiganje
sežiganje
odvoz v dolino
v zabojnik
sežiganje
sežiganje
sežiganje
odvoz v dolino
sežiganje
sežiganje
sežiganje
odl. v zabojnik
odvoz v dolino
odl. v zabojnik
sežiganje
sežiganje
sežiganje
odvoz v dolino
odvoz v dolino
sežiganje

=
=
=

=
=

(Vir: Anketa, 2006)
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6.2.2. Klavni odpadek
Pojem klavnega odpada se spreminja od kmetije do kmetije. Pri zakolu domačih živali na
domu se kot odpadek pojavijo kri, koža, čreva, roževina in perje. Seveda se pri samem
zakolu porabi mnogo odpadne vode, ki lahko vsebuje živalske beljakovine in maščobe in
se ob zakolu razliva po dvorišču. Od kolin prašiča je predvsem v preteklosti ostalo bolj
malo odpadkov. Koža se je dobro prodala, čreva so uporabili za klobase, parklje za
ješpren itd. Neuporabljen je bil kvečjemu kak kos drobovja in čeljust, ki pa je na koncu
pristala v pasjih čekanih.
Danes je slika drugačna, saj kože zaradi nizke odkupne cene ni več smiselno prodajati,
parkljev nekateri ne marajo, podobno je z uhlji … Koža je tako postala odpadek. V večini
primerov kožo odpeljejo v gozd. Nekateri anketiranci so opozorili, da ostanke od kolin
peljejo v gozd namenoma, in sicer kot hrano za divje živali. Tako na svojstven način
skrbijo za divje zveri, čeprav je njihova pot zaradi tega daljša.
Na kmetijah danes zakoljejo manj živali kot v preteklosti. K temu pomembno prispeva
upad števila prebivalcev oziroma članov gospodinjstva, ki potrošijo manj mesa, pa tudi
njihove prehranjevalne navade so se spremenile. Odkar je zakol govedi možen le v
klavnicah, kmetje velikih živali ne koljejo več doma. Na domu se lahko danes zakolje le
perutnina, prašiči in ovce. Ker se prašiče kolje samo za domačo uporabo, je število kolin
odvisno predvsem od števila članov gospodinjstva in se ne spreminja naglo. Kjer gojijo
drobnico za prodajo, se lahko količina klavnega odpada hitro spremeni, če se kmetija
preusmeri na rejo drobnice.
Skoraj pri polovici v anketi zajetih kmetij doma redijo tudi drobnico, v povprečju 6,8
odraslih samic. Predvsem tisti, ki imajo deset samic ali več, gojijo drobnico tudi za
prodajo. Pri tem pa ostaja dejstvo, da večino zakolov mladičev tudi za prodajo opravijo
doma, na kar kaže število kolin v spodnji tabeli, torej na kmečkem domu ostaja tudi
odpad. Pri zakolu ovce je klavnega odpada več, saj kupce zanima le meso, drobovina in
koža sta pri ovci nezanimiva.
Prostor, kjer pristanejo živalske kože in drug klavni odpad, so ponavadi ločena od
kmečkega odlagališča za gospodinjske odpadke. So bolj oddaljena od doma in se nahajajo
v gozdu, v dveh primerih pa na robu gozda. Povprečna zračna oddaljenost od kmečkega
dvorišča znaša 272,6 metrov. V primerih ko je mrhovišče oddaljeno od doma manj kot
250 metrov, jo tja odpeljejo s samokolnico, na bolj oddaljene lokacije pa ponavadi s
traktorjem. Mrhovišča so ponavadi v bližnjem gozdu kmetije, do njih pa vodi kolovoz,
nekatera so locirana tudi ob makadamskih cestah, ki pripeljejo na kmetijo in le redko
kmetje kožo odpeljejo na oddaljene lokacije.
Na terenu se tudi opazi, da mrhovišče nikoli ni locirano tako, da bi prevladujoči vetrovi
vonj, ki nastane ob razpadanju, nosili proti kmečkemu domu. Poleg tega se mrhovišče ne
nahaja tam, kjer bi z njim v stik lahko prišle domače živali pri paši, ali člani družine,
sploh pa je mrhovišče na lokaciji, kamor člani gospodinjstva in domače živali le redko
zaidejo.
V treh primerih služi za odlaganje mrhovine kar kmečko odlagališče. Odlagališča za
gospodinjske in druge odpadke so za razliko od mrhovišč bliže domu, lahko dostopna
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vendar tudi ta težijo po tem, da so čim manj opazna. Mrhovina se na kmečkem
odlagališču pojavi takrat, ko je le-to dovolj odmaknjeno od kmečkega doma, da ga ne
ogroža s smradom ali videzom.
Tabela 2: Število kolin in ravnanje s klavnim odpadom
KMETIJA
VRHOVNIK
NAPOTNIK
STROJANŠEK
PREDOVNIK
ZAHOJNIK
DESTOVNIK
OTOVNIK
RAMŠAK
ZAKRAJŠEK
DOBROVEC
KONČNIK
PARAGOJNIK
PRDEL
VODOVNIK
DOBNIK
GORNEK
JANŽOVNIK
JEGOVNIK
JUG
ROVTNIK
VRTAČNIK
JEZERNIK
KRIŽNIK
MEŽNAR
OREŠNIK
SELIŠNIK
SNEŽEČNIK
ŠPAN
VELAM
VRATNIK
BREZOVNIK
HRIBERNIK
KECEJ
MAKS
PLANINŠEK
ZACERKOVNIK

POVPREČJE
(Vir: Anketa, 2006)

Št. KOLIN
18
13
8
7
7
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

3,83

RAVNANJE
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v zabojnik
sežiganje
odl. v gozd
sežiganje
odl. v zabojnik
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v zabojnik
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
sežiganje
odl. v gozd
sežiganje
sežiganje
odl. v gozd
sežiganje
odl. v gozd
sežiganje
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v gozd
odl. v zabojnik
odl. v gozd
sežiganje
sežiganje
sežiganje
odl. v gozd

TREND
=
=
=
=
=
=
=

=

=
=
=
=
=

=

=
=

PRAŠIČI OVCE
2
16
3
10
2
11
2
10
2
10
2
4
.
8
2
6
1
7
3
5
4
.
4
.
.
8
4
.
3
.
3
.
2
3
2
2
.
.
1
2
2
.
.
.
1
.
2
.
1
.
.
5
2
.
2
.
4
.
2
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2,27

6,88

GVŽ
6,9
11,4
7,4
28
10,8
7,3
1,2
6,7
9,3
1,2
10,6
16,4
3,6
6,6
8,1
10,9
5,8
13,5
12,5
7
4,8
22,1
2,2
6,6
2,8
2,9
0,6
6,6
7,7
15,3
3,4
0
19,1
1
4,8
2

Št. ČLANOV
7
8
5
9
6
7
4
4
5
1
7
6
2
5
7
4
3
5
2
2
4
3
5
5
3
1
5
4
3
8
3
6
2
3
2
1

7,57

4,24

Iz tabele 2 je razviden podatek, da štirje kmetje ostanek od kolin odvržejo v zabojnik.
Tako sicer preprečijo smrad v okolici doma in umaknejo vabo za divje živali, vendar ob
tem trpijo tisti v bližini zabojnika in komunalni delavci, ki z zabojnikom upravljajo.
Pri desetih kmetijah kožo in kosti, ki ostanejo od kolin posušijo in jo suho ob
spomladnem čiščenju skurijo. Nekateri jo obesijo, da je na voljo ptičem, drugi pa jo
prepustijo psom.
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6.2.3 Ostanki od žganjekuhe in stiskanja sadja
V sami anketi sem poizvedoval tudi po tem, kako na kmetiji ravnajo rastlinskimi
organskimi odpadki, kot so ostanek od žganjekuhe in predelave sadja. Po stiskanju sadja
ostanejo stisnjeni štoki ali trepele, kot jim pravijo domačini.
Od 38 zajetih kmetij se na vseh 38 kmetijah ukvarjajo bodisi s predelavo sadja bodisi z
žganjekuho. Razen na 8 kmetijah, kjer se obseg predelave sadja ne zmanjšuje, drugod
zanimanje za sadjarstvo in predelavo sadja upada. Na Dobrovljah so številna sadna
drevesa okrog kmečkih domov v preteklosti dajala predvsem pijačo »tolkec«, kot ji
pravijo Dobroveljčani, ki so jo radi pili številni člani gospodinjstva, bila pa je tudi pijača
za ljudi, ki so pomagali ob sezonskih delih, tavrhih. Z mehanizacijo in modernizacijo
kmetovanja, ni več potrebe po tolikšni medsebojni pomoči, pa tudi pijančevanja več ni in
zato se je zanimanje za jabolčnik zmanjšalo. Zanimivo postaja prekuhavanje svežega
jabolčnega soka, ki ga imajo radi otroci in starejši, saj ne vsebuje alkohola in je primeren
za osvežilno pijačo skozi vse leto.
Kakor koli, na Dobrovljah še vedno stiskajo sadje in kuhajo žganje, na kmetijah v
povprečju letno nastane za štiristo litrov tropin in ostanka od žganjekuhe. Pri tem naj
poudarim, da so trepele rastlinska organska snov, ki se brez škodljivih učinkov vključi v
snovni krogotok kmetije, gre bolj za to, na kakšen način kmetje z njim ravnajo.
Ostanke od stiskanja sadja in žganjekuhe kmetje odlagajo večinoma v bližino doma,
ponavadi v neposredno bližino izvora. Ker omenjeni organski ostanki ne predstavljajo
nevarnosti za ljudi ali živali, ni pomembno, ali je tam travnik, pašnik, grmišče ali gozd.
Lokacije za trepele se namreč pojavljajo ne glede na rabo zemljišča v povprečju 28
metrov od centra dvorišča. Trepele se na odlagalno lokacijo, v kolikor ta ni neposredno
ob izvoru, vozi povečini s traktorjem, ker gre za odpadek, ki ima veliko prostornino. Po
osnovni definiciji odpadka so trepele odpadek samo v braslovškem delu Dobrovelj, kjer
kmetje tropine odlagajo.
Kmetije v nazarskih Dobrovljah, v Planini in na Čreti ravnajo s trepelom drugače. V
Planini ga v treh primerih raztrosijo po travnikih in ob robu gozda za divjad in ga pozimi
srne kopljejo izpod snega ter se z njim prehranjujejo. Dva kmeta ga podorjeta na njivi,
deset pa trepele krmi živini. Gre torej za različen koncept ravnanja s stisnjenim ostankom
sadja, pri čemer je seveda pomembna količina, ki na kmetiji sploh nastane, saj živina ne
sme zaužiti preveč trepela, da je ne napihne.
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6.2.4. Odpadna olja in akumulatorji
Odpadno olje je vsako mineralno ali sintetično olje v tekočem ali poltekočem stanju, ki ni
več primerno za uporabo, za katero je bilo namenjeno. Ob vzdrževanju kmetijske
mehanizacije nastajajo predvsem motorna, strojna in hidravlična odpadna olja. Odpadna
olja vsebujejo produkte oksidacije in staranja, razkrojene aditive, vodo, nečistoče, rjo in
obrabljene delce oziroma snovi. Koncentracija nevarnih snovi, ki so značilne za odpadna
olja, kot na primer svinec, klor, se je v zadnjih letih bistveno zmanjšala, vendar jih olja še
vedno vsebujejo (Ravnanje z odpadnimi olji v RS, 2004).
Z odpadnimi olji, ki vsako leto nastanejo ob vzdrževanju traktorjev in drugih kmetijskih
strojev, kmetje povečini ne znajo ravnati pravilno. Število traktorjev na kmetiji se
povečuje, gospodarstva se odločajo tudi za novejše traktorje, za katere še toliko bolj
skrbijo z rednimi letnimi servisi. Zaradi dostopnosti cen in potreb, kmetje povečujejo svoj
vozni park, s čimer so povezana odpadna olja, ohranile pa so se stare navade pri ravnanju
z odpadnim oljem. Tako je kar osemnajst kmetov izjavilo, da odpadno olje ponovno
porabijo. Povečini gre za podmazovanje traktorskih priključkov, betonskih mešalcev čez
zimo, da ne rjavijo. V neredkih primerih so t.i. sežgano olje uporabljali tudi za premaz za
zaščito lesa. Naj omenim, da je bila to praksa predvsem v preteklosti. Kmet je namreč
vedno naravnan k ponovni uporabi vsega, kar na kmetiji nastaja in ostaja. Tega ga je
naučila narava sama. Krma se prek živali spremeni v gnoj, ki je ponovno koristen za rast
rastlin itd. Ko se pojavijo materiali, ki na kmetijo pridejo od zunaj, jih kmet želi vključiti
v snovni obtok znotraj kmetije. Lahko bi rekli, da se zavest, da nekateri materiali, ki na
kmetijo prihajajo v novejšem času, v ta obtok ne sodijo in zahtevajo drugačno ravnanje,
šele prebuja.
Povprečno na kmetijah, zajetih v anketi, vsako leto nastane 14, 8 litrov odpadnega olja, ki
ostane od menjave olja pri traktorjih. Le šest kmetov od osemintridesetih jih odpadna olja
vozi na odjemna mesta, ki so bodisi na bencinskih servisih v Nazarjah ali na Žovneku.
Deset kmetov ga skladišči doma v sodih ali plastičnih posodah, ki se povečini nahajajo v
garažah, delavnicah, pa tudi na prostem.
Ravnanje z odpadnimi olji in akumulatorji v Sloveniji urejata pravilnika o ravnanju z
odpadnimi olji in akumulatorji. Kmetje so po 9. členu Pravilnika o ravnanju z odpadnimi
olji kot povzročitelji odpadnega olja zavezani, da zanj uredijo primerne prostore s
posodami za odpadno olje ter oddajo le-tega zbiralcem.
V Sloveniji je osnovni sistem za zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadnih olj
vzpostavljen od leta 1998. Zagotavlja za okolje nemoteče zbiranje odpadnih olj od malih
količin v vedno večje. V državi imamo nekaj sto prevzemnih mest, predvsem na
bencinskih servisih, kjer že izpolnjujejo pogoje, delavci pa imajo znanje o ravnanju s
tovrstnimi odpadki (Ravnanje z odpadnimi olji v RS, 2004).
Na kmetijah poleg odpadnih olj ob vzdrževanju strojnega parka v povprečju vsakih pet let
odpove tudi akumulator. Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev ostajajo kljub
razvoju novih, do okolja bolj prijaznih tipov akumulatorjev z manjšimi deleži nevarnih
težkih kovin, nenadomestljivi. Nevarne snovi v akumulatorjih predstavljajo težke kovine
(živo srebro, kadmij, svinec) in elektroliti.

39

V primeru ravnanja z akumulatorji, je ravnanje drugačno. Odslužen akumulator kmetje
doživljajo kot veliko grožnjo okolju. Na takšno mišljenje je vplivalo dejstvo, da se v
akumulatorju nahajajo snovi, ki so strupene same po sebi. V akumulatorju je svinec in
kislina, ki že ob izgovorjavi vzbujata strah. Akumulatorji so se zato le redko znašli na
kmečkih odlagališčih, če pa že, so kmetje dobro vedeli, kje so ga odvrgli in so ob čistilnih
akcijah zanje tudi poskrbeli z odvozom na kosovne odpadke. Nasploh so bile akcije
zbiranja kosovnih odpadkov zelo pomembne, saj je na te akcije bilo dovoljeno pripeljati
akumulatorje, kar so kmetje v večini primerov tudi storili, medtem ko se odpadnih olj ni
zbiralo.
Tabela 3: Ravnanje z oljem in akumulatorji (Vir: Anketa, 2006)
KMETIJA
BREZOVNIK
DESTOVNIK
DOBNIK
DOBROVEC
GORNEK
HRIBERNIK
HRIBERŠEK
JANŽOVNIK
JEGOVNIK
JEZERNIK
JUG
KECEJ
KONČNIK
KRIŽNIK
MAKS
MEŽNAR
MIHA
NAPOTNIK
OREŠNIK
OTOVNIK
PARAGOJNIK
PLANINŠEK
PRDEL
PREDOVNIK
RAMŠAK
ROVTNIK
SELIŠNIK
SNEŽEČNIK
STROJANŠEK
ŠPAN
VELAM
VODOVNIK
VRATNIK
VRHOVNIK
VRTAČNIK
ZACERKOVNIK
ZAHOJNIK

OLJE
15
15
30
.
20
5
4
20
35
50
30
20
20
15
7
8
7
20
.
6
14
7
7
40
4
50
10
5
8
15
30
7
20
10
12
10
20

RAVNANJE
TREND
pusti pri mehaniku
skladišči doma
na odjemališče
=
.
.
uporabi doma
=
uporabi doma
uporabi doma
na odjemališče
uporabi doma
na odjemališče
skladišči doma
skladišči doma
skladišči doma
=
uporabi doma
uporabi doma
na odjemališče
=
uporabi doma
=
skladišči doma
.
.
skladišči doma
=
skladišči doma
=
uporabi doma
=
skladišči doma
=
na odjemališče
uporabi doma
=
na odjemališče
skladišči doma
=
uporabi doma
uporabi doma
=
uporabi doma
=
uporabi doma
uporabi doma
=
na odjemališče
skladišči doma
=
na odjemališče
uporabi doma
=
uporabi doma

AKUMUL:
perioda
5
5
5
.
5
3
5
6
10
2
2
2
2
4
5
5
10
5
10
9
3
5
5
2
10
6
6
10
3
2
3
6
5
5
5
5
2

RAVNANJE
TREND
odpeljejo cigani
odpeljejo cigani
odpeljejo cigani
.
.
na odjemališče
=
na odjemališče
odpeljejo cigani
=
odpeljejo cigani
=
odpeljejo cigani
=
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ZAKRAJŠEK

6

uporabi doma

2

odpeljejo cigani

Medtem ko odpadno olje nima več ekonomske vrednosti in ga tudi v mehaničnih
delavnicah, kjer imajo peči na takšno olje ne odkupujejo za denar, imajo akumulatorji
neko odkupno ceno, ki sicer niha vendar so nekaj vredni. Akumulatorje tako v 18
primerih anketiranih kmetij razporejenih po celotnem proučevanem območju, zbirajo
cigani. Ti s tovornjaki pridejo dvakrat letno po kmetijah in zbirajo različne kovine in tudi
akumulatorje. Čeprav je bilo zaznati nelagodje ob tem dejstvu, se zdi, da so kmetje s tem
»servisom« nekako zadovoljni. Če bi cigani zbirali tudi olja, bi se kmetje najverjetneje
znebili tudi teh.
17 kmetij akumulatorje odvaža na zbirna mesta, ki se nahajajo na bencinski črpalki v
Nazarjah, pa tudi na Žovneku. Trije kmetje akumulatorje zadržuje doma, pri čemer gre za
manjše kmetije ali za gospodinjstva z ostarelim prebivalstvom.
Občina Braslovče enkrat letno zbira posebne in nevarne odpadke s posebnim kamionom,
ki stoji v krajih Letuš in Braslovče. Občina Mozirje enkrat letno izda obvestilo o zbiranju
posebnih in nevarnih odpadkov, ki se zbirajo v prostorih komunalnega podjetja v Mozirju
in v Rečici ob Savinji. V občini Vransko takšnih akcij ni, lahko pa občani tovrstne
odpadke odložijo na zbirnem centru v Čepljah.

6.2.5 Kosovni odpadki in drugi odpadki iz gospodarske dejavnosti
Med najpogostejše kosovne odpadke na kmetiji sodijo kovine, steklo in v zadnjem času
gospodinjski stroji. Leseni deli vozov in pohištvo vključno z ivernimi kosi se je ponavadi
skurilo, razni stroji, pripomočki pa so se predvsem v času socializma hranili za »vsak
slučaj«. Po gozdovih so se kopičile karoserije avtomobilov ter razni drugi stroji, njihova
pojavnost sredi narave pa je privlačila še druge kosovne odpadke. Ozaveščenost kmetov
predvsem pa akcije zbiranja kosovnih odpadkov, s katerimi so občine Braslovče, Mozirje
in Vransko pričele v letu 2000, so stanje spremenile.
V dogovoru z lastniki zemljišč sta bili lokaciji za občane Dobrovelj v občini Braslovče
»pri Križu« blizu Doma na Dobrovljah in v prvih letih tudi v Planini »na Šajbarci«.
Vendar je bila slednja lokacija za občane Planine ukinjena. Ob eni takšnih zbiralnih akcij
so namreč otroci na šolskem izletu razmetali odpadke po gozdu pod samim zbirališčem,
kar je razburilo vaščane, predvsem pa lastnika gozda, ki odslej ni več dovolil zbiranja
odpadkov na njegovem zemljišču. V mozirskem delu Dobrovelj so kosovne odpadke
zbirali spomladi v peskokopu, kjer danes stoji vaški zabojnik. Jegovnik, ki spada pod
občino Kokarje, je vsako leto septembra kosovne odpadke lahko peljal na zbirališče v
Črnem Grabnu, kmetje na Čreti, pa na Tešovo ravno tako spomladi.

41

Karta 2: Zbirna mesta kosovnih odpadkov za posamezne kmetije po občinah
V Kamnolomu
(Občina Mozirje)

Planina (do 2003)
(Občina Braslovče)

Ropasija
(Občina Vransko)

Pri Križu
(Občina Braslovče)

(Vir: Anketa, 2006)
Brezplačen kosovni odvoz je dal kmetom idealno priložnost, da se znebijo navlake, ki se
je nabrala po gozdovih, pa tudi okrog doma. Ker je na Dobrovljah skoraj vsa zemlja v
privatnih rokah samotnih kmetij, je vsako gospodarstvo poskrbelo za divja odlagališča na
svojih zemljiščih. V večini primerov so odpadke na taka mesta odložili prav kmetje sami,
in sicer na svoje zemljišče. Poleg avtomobilskih karoserij so se kmetje znebili še skozi
leta nakopičenih avtomobilskih in traktorskih gum, strojev in polomljenega orodja. Ker so
bile akcije zbiranja kosovnih odpadkov redne, se je izoblikoval določen vzorec ravnanja z
odpadki. Nekje na neopaznem mestu se je v velikih sodih pričela kopičiti razbita
steklovina in konzerve iz gospodinjstva, poleg se je nabiralo staro železo in drugi kosovni
odpadki, ki so čakali na spomladanski odvoz. Takšen vzorec ravnanja se je do danes
ohranil predvsem v Planini, kjer povečini gorljive odpadke kurijo, negorljive ostanke pa
kopičijo in odvažajo po potrebi.
Na takšne akcije zbiranja kosovnih odpadkov sicer ni bilo mogoče pripeljati posebnih in
nevarnih odpadkov, a se je kljub temu to neredko zgodilo.
Občine Braslovče in Vransko so za kosovne odpadke ustanovile zbirne centre na
Žovneku in na Vranskem. Centra sta pričela delovati leta 2005, ko so bile ukinjene akcije
zbiranja kosovnih odpadkov po vaseh. Občanom zbirna centra omogočata deponiranje
stekla, plastike, železa, papirja, lesa, komunalnih odpadkov in na centru na Vranskem tudi
olja in akumulatorjev. Na občinah ugotavljajo, da se z zbirnimi centri zbere približno
dvakrat več kosovnih odpadkov kot z akcijami, predvsem zato, ker lahko občani
pripeljejo odpadke na zbirne centre takrat, ko nastanejo (npr. ob prenovi stanovanja,
čistilnih akcijah). Čeprav lahko kosovne odpadke v omenjena centra pripeljejo tudi
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kmetje vsako soboto, se te možnosti poslužujejo le tisti, ki na leto proizvedejo večjo
količino kosovnih odpadkov npr. folij od bal. Pri anketiranju je bilo namreč zaznati, da se
kosovni odpadki v manjših in ostarelih gospodinjstvih odkar ni več akcij zbiranja
kosovnih odpadkov v domačem kraju zopet kopičijo. Takšne akcije so bile za omenjena
gospodinjstva primernejše, ker so lahko odpadke tja pripeljale s traktorjem in prikolico, ki
jo ima vsaka kmetija, za pot v dolino pa je treba imeti registriran traktor in prikolico, ki
pa je nimajo vsi.
Čeprav sem v anketi zbiral tudi podatke o količini kosovnih odpadkov, ki na kmetiji
nastanejo, so ti podatki nezanesljivi in površni. Povečini so se kmetje kosovnih odpadkov
znebili na omenjenih zbirnih akcijah, danes pa se kopičijo doma in le počasi se kmetje
navajajo na lasten odvoz na zbirna mesta, ki so jih občine predvidele. Večina anketiranih
je sicer zatrdila, da kosovne sedaj odvaža na Žovnek, a delavca na zbirališču potrdita, da
so kmetje iz Dobrovelj redki.
Tabele 4: Količina zbranih kosovnih odpadkov (m3) v braslovškem delu Dobrovelj
kosovni odpadki iz
gospodinjstva
(gosp. stroji, steklo,
pločevinke)
železo in kovine (avtomobilske
karoserije, stroji, odpadno
železo)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

15

20

40

45

45

45

30

35

60

60

60

55

Vir: Završnik, 2006
Podatki v zgornji tabeli so okvirni. Izračunani so na podlagi števila kamionov, ki so
odvažali kosovne odpadke v obdobju od leta 2000 do leta 2005. Vse podatke o strukturi
in količini zbranih kosovnih odpadkov sem dobil od Marka Završnika, ki je pri vseh
zbiralnih akcijah sodeloval kot uslužbenec občine Braslovče. Marko ve povedati tudi, da
se je struktura odpadkov z leti spreminjala. V prvem letu so kmetje na zbirno mesto
pripeljali predvsem avtomobilske školjke iz divjih odlagališč po gozdu. V prvih dveh
letih so kosovne odpadke sestavljale predvsem avtomobilske školjke, štedilniki,
zmrzovalne skrinje in polomljeni vozovi iz divjih odlagališč in okolice domov. V
naslednjih letih pa so kmetje na takšne akcije pripeljali predvsem staro železo in odpadke
iz gospodinjstva, ki jih je bilo čedalje več.
Zgornja tabela nazorno kaže spreminjanje strukture odpadkov. Ko so se kmetje navadili
na akcije zbiranja kosovnih odpadkov, so tja vozili čedalje več gospodinjskih odpadkov.
Šlo je predvsem za steklovino, pločevinke in konzerve, ki so jih gospodinjstva kopičila v
velikih 200 litrskih sodih in jih spomladi pripeljala na zbirna mesta. Poleg steklenic in
steklovine iz gospodinjstev seveda tudi razbito ravno steklo. V povprečju se na
anketiranih kmetijah razbije letno 1,9 šipe. Gre predvsem za šipe na hlevih.
V tem poglavju naj spregovorim tudi nekaj besed o ravnanju z avtomobilskimi in drugimi
gumami na kmetiji. V preteklosti so se avtomobilski plašči kopičili na kmečkih
gospodarstvih. Gospodarji so avtomobilske plašče, ki so jih zamenjali, pripeljali domov
in jih shranjevali za vozove in prikolice. Prikolice so bile nemalokrat izdelane iz
avtomobilskih podvozij in koles. Gume so se zato shranjevale za primer, da bi se tiste na
vozovih in prikolicah uničile. Seveda je bilo shranjenih več gum, kot pa se jih je
potrebovalo in predvsem v preteklosti je bila praksa, da se je vse neuporabne
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avtomobilske gume vsako leto kurilo na kresovanjih 1. maja. Več gum, kot je kres imel,
bolj je bil »imeniten«. Seveda danes zaradi uredbe, ki prepoveduje kurjenje gumenih
izdelkov in ozaveščenosti ljudi takšnega početja več ni, med anketiranimi pa trije kmetje
gume še pripeljejo domov kot rezervo za prikolice in vozove, ki imajo takšna kolesa. Od
vulkanizerja pripeljejo še dodatne gume za lažje kurjenje smrečja in grmovja. Vendar
večina anketiranih gume pri vulkanizerju pusti ob menjavi, kljub temu, da je za to uslugo
potrebno nekaj plačati.
Gradbeni material na kmetiji, ki nastane ob rušitvah starih objektov in zidavi novih, je
zelo uporaben za nasipavanje in utrjevanje cest in dvorišč. V drugi svetovni vojni so na
Dobrovljah pogoreli številni hlevi. Na teh domačijah so nove hleve zgradili takoj po
vojni, ali že med njo. Drugi val obnove hiš in hlevov je sledil v sedemdesetih letih, ko na
Dobrovlje pripelje cesta. Po cesti se je namreč veliko lažje pripeljal gradbeni material za
gradnjo. Skodle in slamo je zamenjala opečnata kritina, hlevi so se gradili s cementom in
peskom iz doline. Posamezne objekte, na primer samostoječe svinjake, sušilnice za hmelj,
ute za orodje, so porušili, njihove funkcije pa prenesli v novejše hleve, ali namesto njih
zgradili takšne, ki se jih rabi, gre predvsem za garažne prostore in delavnice.
Hiše in hlevi se intenzivno obnavljajo tudi v današnjem času. Subvencije kmetovalcem
ustvarjajo višek denarja, ki ga gospodarji lahko vložijo v gradnjo. Ne glede na omenjena
tri obdobja intenzivnih gradenj in obnov kmečkih gospodarstev, so gradili tudi vmes.
Predvsem ob menjavah generacij ter ob nujnih primerih, kot so požar, širitev črede,
dotrajanost objektov itd. Gradbeni material je služil za utrjevanje dvorišča, nasipal pa se
je tudi na bližnje kolovoze.
Slika 3: Kosovni odpadki na kmetiji (Vir: Dobnik, 2006)

Kosovni odpadki se na neopaznem mestu ob gospodarskih poslopjih kopičijo skozi vse
leto in čakajo na odvoz.
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6.2.6. Gospodinjski odpadki na kmetiji
V časih pred izrazitim industrijskim razvojem po drugi svetovni vojni so bili materiali, ki
se jih po uporabi ni dalo kuriti ali kako drugače vključiti v snovni obtok kmetije redki.
Mednje so zagotovo sodile stekleničke za zdravila in druga razbita in neuporabna
steklovina, kuhinjski lonci, usnjeni čevlji in morda še kaj. Ker je šlo za manjše količine
odpadkov, ki so se redko pojavljali, je bilo ravnanje z njimi spontano in neproblematično.
Starejši anketiranci so vedeli povedati, da so se prve plastične embalaže pojavile nekako
po letu 1970, ko so gospodinje začele uporabljati cet in pralni prašek v plastičnih vrečkah.
Seveda se je dalo plastiko kuriti in se zato povečini na odlagališčih ni pojavljala. V tem
obdobju so se na trgu pojavile tudi konzerve, gospodinjstva pa so zaradi dostopnosti
pričela kupovati tudi najrazličnejše druge izdelke za svojo rabo. Kartonska, papirnata in
plastična embalaža je končala na ognju, steklenice so bile povratne in na odlagališčih so
iz gospodinjstva pristale poleg razbite steklovine in loncev tudi konzerve.
Pojavnost in struktura gospodinjskih odpadkov se precej spremeni po osamosvojitvi, ob
prehodu na tržno gospodarstvo, ko se pojavijo dobro založene trgovine. Reklamni oglasi,
ki prek televizije sežejo v vsak kmečki dom, življenjski standard in dejstvo, da se dobi
vse, kar se lahko plača, je spremenilo navade članov kmečkih gospodinjstev.
Nakupovanje življenjskih potrebščin ni bila več domena izključno kmečkega gospodarja,
ampak so to vlogo prevzele kmečke gospodinje, ki so predvsem ob nedeljah nakupile
živil za čez teden. Kar trinajst anketiranih je opozorilo, da je na količino gospodinjskih
odpadkov na kmetijah vplivala predvsem nepovratna embalaža, ki se je pričela pojavljati
po 1995 letu. V umetnih materialih so se pričela pojavljati vsakdanja živila in pijače.
Velike količine plastične embalaže in predvsem pločevink od pijač (piva) so postale
problem.
Tradicionalna pijača je na Dobrovljah sicer jabolčnik, ki se v poletnih mesecih skupaj z
gazirano vodo še danes uporablja kot osvežilna pijača, vendar so se navade spremenile.
Tako je pet anketiranih opozorilo predvsem na problem pločevink, ki so jih pričeli
nekateri kupovati kmalu po njihovem prihodu na trg, nekateri pa se pijač v pločevinkah
poslužujejo šele v zadnjih letih. Kakor koli; na kmetijah, kjer so pričeli kupovati
pločevinke, so te čez noč postale velika nadloga, saj zavzemajo veliko prostora, ob redni
uporabi predvsem v poletnih mesecih pa lahko nastane velika količina odpadkov, za
katere kmetje niso imeli ustrezne rešitve. Po večini so se pločevinke pričele kopičiti v
ustaljenih kmečkih odlagališčih, ki pa so naenkrat postala premajhna.
Zaradi nepovratnih steklenic so se pričele kopičiti na kmetijah tudi te, plastične embalaže
pa je bilo naenkrat toliko, da jo je bilo težko sproti skuriti v štedilnikih. Vendar zgoraj
našteti razlogi niso edini, ki so povzročili večjo količino gospodinjskih odpadkov na
kmetijah. Večina gospodinjstev namreč še danes posluje tako, da je količina odpadkov
minimalna. Predvsem na kmetijah, kjer nobeden družinski član ne hodi v službo in se
preživljajo samo s kmetovanjem, se je ohranili stari načini priprave hrane iz pridelkov
polja in domačega mesa, nakup artiklov sodobne potrošnje pa je omejen na najnujnejše
potrebščine, ki jih na kmetiji ni.
Navade so se spremenile v tistih gospodinjstvih, kjer se je »ta mlada« priženila iz
nekmečke družine. Takšnih primerov je na podeželju čedalje več. Mlade žene, gospodinje
in mamice imajo danes drugačen pristop do kuhe in skrbi za otroke. Različne revije in
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propaganda na televiziji seznanja gospodinje z široko izbiro izdelkov v trgovinah in zato
se tradicionalne kmečke jedi umikajo hrani, ki se jo da dobiti v trgovini. Z živili iz
trgovin se oskrbujejo tudi ostareli moški gospodarji, ki so ostali brez gospodinj ali pa se
nikdar niso poročili.
Poleg zgoraj naštetih dejavnikov, so zelo pomemben faktor tudi otroci. Ko se pomladi
družina, postanejo otroci velik potrošnik najrazličnejših artiklov. Pri tem naj omenim
predvsem plenice za enkratno uporabo, ki so izpodrinile pralne plenice. Na ta problem so
opozorili v tistih gospodinjstvih z malimi otroci, kjer nimajo organiziranega odvoza
odpadkov, saj se teh plenic namreč ne da kuriti. Ker matere otrokom kupijo različne
priboljške, kot so kašice in jogurti, lahko rojstvo otrok označimo za naslednji pomemben
dejavnik povečevanja odpadkov na kmetijah.
Anketirani so kot razlog za povečanje odpadkov v njihovih gospodinjstvih navedli še
preselitev v novo hišo, povečano število reklamnih oglasov, ki prihajajo v poštne
nabiralnike itd.
Tabela 5 prikazuje podatke, povezane z gospodinjskimi odpadki. Povprečna količina
odpadkov na vseh anketiranih kmetijah, ki na mesec nastane je 81,4 litra. Če upoštevam
povprečje odpadkov, ki nastanejo na tistih kmetijah, na katerih kurijo gorljive odpadke
(papir, plastika, vrečke …), je to povprečje za polovico manjše kot za kmetije, kjer
odpadkov ne kurijo. Povprečje za kmetije, kjer odpadke sami odvažajo v dolino ali jih
dajejo v zabojnike je okrog devetdeset litrov, kjer pa jih kurijo in kopičijo samo
negorljive ostanke, povprečje znaša štirideset litrov.
Iz tabele lahko povzamemo tudi prostorski vzorec ravnanja z odpadki. Kmetije v
nazarskem delu Dobrovelj, ki imajo vaški zabojnik, večino gospodinjskih odpadkov
odložijo tja. Kljub temu, da je vaški zabojnik namenjen vsem gospodinjstvom, se ga dve
kmetiji le delno poslužujeta. Gospodar ene kmetije meni, da je vaški zabojnik popolnoma
neuporaben, ker mora smeti naložiti v svoj avto in jih pripeljati do tega zabojnika. Smeti
zato odpelje kar v dolino ali skupaj s kosovnimi odpadki na različna odlagališča
odpadkov takrat, kadar odvaža tudi druge odpadke, ki nastanejo pri njegovi obrti. Na
drugi kmetiji so kljub vaškemu zabojniku ohranili staro navado in gorljive smeti kurijo in
v vaški zabojnik odlagajo samo negorljive materiale. Podobno ravnajo tudi na eni od
anketiranih kmetij na Čreti. Pri tem naj poudarim, da tudi pri drugih anketirancih, ki so
sicer izjavili, da gospodinjske odpadke odlagajo v zabojnik, veliko gorljivih materialov
pristane v štedilniku na trda goriva, ki jih imajo vsa gospodinjstva. Od 38 anketiranih sta
namreč samo dva izrecno izjavila, da pri njih ničesar ne kurijo in vse odpadke odpeljejo v
dolino.
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6.3. Vzorci ravnanja z odpadki na kmetijah
V tem poglavju se bomo dotaknili različnih vzorcev ravnanja z odpadki na proučevanem
območju. Na kmečkih gospodarstvih v različnih občinah so se izoblikovali različni vzorci
ravnanja z odpadki. Anketirane kmetije na Dobrovljah spadajo v štiri različne občine.
Šestindvajset kmetij v Planini in Dobrovljah spada pod občino Braslovče, kjer nimajo
urejenega odvoza komunalnih odpadkov. V občini Mozirje, pod katero spada sedem
zajetih kmetij, so vaški zabojnik z občinskim odlokom postavili leta 1998. Občina
Vransko je zabojnik na Ropasiji postavila že konec devetdesetih let, vendar se tri kmetije
iz Črete niso hotele vključiti v odvoz odpadkov. Z občinskim sklepom so bile omenjene
kmetije leta 2004 prisilno vključene v odvoz odpadkov. Namenjen jim je vaški zabojnik
na Ropasiji, individualni zabojnik za smeti pa ima Zahojnik, ta zabojnik pa pridejo
izprazniti vsake štirinajst dni.
Poleg vaškega zabojnika so pomembni dejavniki za vzorec ravnanja z odpadki še
prometna odmaknjenost kmetij, količina gospodarskih odpadkov, ki je odvisna od načina
spravila krme in količine gospodinjskih odpadkov, ki je odvisna od načina priprave hrane,
strukture gospodinjstva … Odpadkov je manj pri gospodinjstvih, kjer nimajo otrok, in na
kmetijah, kjer se vsi člani gospodinjstva ukvarjajo s kmetovanjem.
Menim, da moramo pri vzorcu ravnanja z odpadki upoštevati predvsem ravnanje z
gospodinjskimi odpadki in z odpadno folijo. Gospodinjstvo mesečno proizvaja odpadke
in vsakokratno ravnanje z njimi nam pove, kako so se posamezniki lotili reševanja te
problematike. Med gospodarskimi odpadki sem izbral ravnanje s polivinilom. Med
gospodarskimi odpadki se mi zdi pomembno ravnanje s polivinilom, saj na kmetijah, kjer
balirajo nastajajo velike količine polivinila, ravnanje z njim pa pokaže, na kakšen način se
odstrani folija po uporabi oziroma kako so se kmetje spoprijeli s stalnim nastajanjem
odpadkov iz gospodarske dejavnosti. Čeprav ne gre zanemariti vseh drugih odpadkov iz
gospodarstva in gospodinjstva, ki nastajajo periodično (tekstil, kosovni, klavni in drugi
odpadki), se mi zdijo najpomembnejše za razumevanje vzorcev ravnanja z odpadki
predvsem tiste vrste odpadkov, ki jih kmetije redno proizvajajo in katerih količina je
prevelika, da bi jih lahko enostavno odložili na ustaljene lokacije.
Kmetije, za katere je občina postavila vaški zabojnik, so se odlaganja v zabojnik po
večini navadila. Smeti, ki so prej romala na kmečka odlagališča, danes pristanejo v
zabojnikih kljub temu, da so ti postavljeni sorazmerno daleč stran od vira nastanka.
Navad ravnanja z odpadki, kljub možnosti odlaganja v vaški zabojnik niso spremenili pri
treh od enajstih kmetij v občini Mozirje in Vransko, ki so vključene v odvoz komunalnih
odpadkov. Dejstvo, da se kljub možnosti odlaganja smeti v zabojnik posamezniki še
vedno držijo starih navad sežiganja odpadkov, pa tudi rezultati ankete, kjer vidimo, da si
13 od 38 anketiranih želi imeti kanto na lastnem dvorišču, kažejo na to, da je zbiranje
odpadkov z vaškimi zabojniki le deloma uspešno in ne spreminja v celoti starih navad
ravnanja z odpadki, kar je cilj postavitve zabojnikov.
Sežiganje gorljivih gospodinjskih odpadkov, ki je bilo v preteklosti prevladujoč način
uničevanja odpadkov na hribovskih kmetijah, se je do danes obdržalo predvsem v Planini
in na Čreti. Menim, da gre za to vzroke iskati v prometni odmaknjenosti tega območja in
strukturi gospodinjstev. V Planini in na Čreti so namreč redki zaposleni, na večini kmetij
se vsi člani gospodinjstva ukvarjajo s kmetovanjem in ker člani živijo in delajo doma, se
tudi smeti kurijo doma.
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V braslovškem delu Dobrovelj smeti pretežno odvažajo v dolino. K temu pripomore
mobilnejši način življenja, večji delež zaposlenih, pa tudi način življenja, ki v tem delu
Dobrovelj ustvari večjo količino odpadkov, kar se vidi tudi s karte v prejšnjem poglavju.
Kljub trem prevladujočim vzorcem ravnanja z odpadki, na ravnanje z odpadki vpliva
poleg zgoraj naštetih dejavnikov predvsem struktura gospodinjstev, ozaveščenost
posameznikov, prometna odmaknjenost kmetij, mobilnost prebivalstva, prehranjevalne
navade in način gospodarjenja in še bi lahko našteval. Enostavnih povezav in razlag ni,
način ravnanja, ki se izoblikuje v posameznem gospodinjstvu, je splet okoliščin, h
kateremu veliko pripomore tudi reševanje te problematike na občinski ravni, akcije
ozaveščanja, čistilne akcije, akcije osnovnošolskih otrok itd.
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6.4. Geografske značilnosti odlagališč in zakonitosti njihovega nastanka
Značilnosti lokacij odlaganja klavnih odpadkov in sadnega ostanka od žganjekuhe in
stiskanja smo opisali že v prejšnjih poglavjih. V tem poglavju se bomo lotili predvsem
tistih odlagališč kmetij, na katerih so se v preteklosti in tudi danes kopičili odpadki iz
gospodinjstva. Odpadki v gospodinjstvu so se pojavili najprej, gospodinjstvo pa odpadke
tudi stalno generira. Rešitev problema odpadkov tako ni enkratna, ampak se izoblikuje
vzorec ravnanja z gospodinjskimi odpadki.
Tabela 6: Značilnosti odlagališč odpadkov pri posameznih kmetijah (Vir: Aketa, 2006)
ODLAGALIŠČE
STANJE
pri kmetiji
ODLAGLIŠČA
sanirano
PRDEL
sanirano
VRHOVNIK
sanirano
MIHA
živo
SNEŽEČNIK
opuščeno
SELIŠNIK
opuščeno
HRIBERNIK
sanirano
KECEJ
opuščeno
VRTAČNIK
opuščeno
DESTOVNIK
opuščeno
KRIŽNIK
opuščeno
GORNEK
sanirano
PARAGOJNIK
sanirano
VRATNIK
živo
HRIBERŠEK
živo
VRATNIK
opuščeno
VODOVNIK
opuščeno
ŠPAN
opuščeno
ZAKRAJŠEK
sanirano
JANŽOVNIK
sanirano
ROVTNIK
opuščeno
SNEŽEČNIK
opuščeno
ZAHOJNIK
sanirano
DOBNIK
sanirano
JEZERNIK
sanirano
NAPOTNIK
opuščeno
KONČNIK
sanirano
JEGOVNIK
živo
OREŠNIK
živo
VRHOVNIK
opuščeno
BREZOVNIK
živo
VELAM
živo
MEŽNARJEVA
kurišče
KRIŽNIK
kurišče
PARAGOJNIK
kurišče
PREDOVNIK
kurišče
VRTAČNIK
kurišče
DESTOVNIK
kurišče
SELIŠNIK
kurišče
JANŽOVNIK
kurišče
ZACERKOVNIK

KRAJ
NASTANKA
ob dvorišču
v izkopu
v udoru zemlje
pod cesto
v izkopu
pod cesto
ob dvorišču
v udoru zemlje
v izkopu
v izkopu
v udoru zemlje
v izkopu
pod cesto
v udoru zemlje
v udoru zemlje
v izkopu
v udoru zemlje
v udoru zemlje
pod cesto
pod cesto
v izkopu
pod cesto
v izkopu
v izkopu
pod cesto
v izkopu
v udoru zemlje
pod cesto
pod cesto
pod cesto
pod cesto
v vrtači
ob cesti
pod cesto
pod cesto
pod cesto
ob dvorišču
pod cesto
pod cesto
pod cesto

RABA
ZEMLJIŠČA
travnik
travnik
pašnik
rob gozda
gozd
gozd
dvorišče
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
rob gozda
pašnik
grmišče
gozd
rob gozda
gozd
grmišče
rob gozda
gozd
rob gozda
gozd
rob gozda
pašnik
gozd
rob gozda
gozd
gozd
gozd
gozd
rob gozda
travnik
rob gozda
rob gozda
grmišče
dvorišče
grmišče
gozd
grmišče

PREVOZ
ODPADKOV
peš
peš
peš
peš
peš
s traktorjem
peš
s samokolnico
s samokolnico
peš
s traktorjem
peš
s samokolnico
peš
s traktorjem
s samokolnico
s samokolnico
s traktorjem
s traktorjem
s samokolnico
s samokolnico
s traktorjem
s samokolnico
s samokolnico
s traktorjem
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
peš
s traktorjem
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico
s samokolnico

PROSTOR. RAZDALJA RAZDALJA
(m3)
PO POTI PO ZRAKU
1
8
8
1
39
39
1
65
59
2
31
30
2
106
82
2
485
207
2
5
5
2,5
213
149
5
155
150
3
50
50
3
750
600
3
286
244
3
115
110
4
29
14
5
443
365
5
120
104
5
290
201
5
447
314
5
127
123
5
130
124
6
247
200
6
300
267
6
410
221
6
243
228
6
307
257
7
51
43
7
213
175
8
420
335
10
171
109
10
197
161
15
189
150
50
182
130
99
90
129
124
356
133
80
73
88
50
70
65
125
12
62
55
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Odlagališča gospodinjskih in drugih odpadkov so se kot taka pojavila pri tridestih od
osemintridesetih proučevanih kmetij. Na ostalih kmetijah se odlagališče odpadkov v
naravi zaradi majhnega gospodinjstva ali drugih razlogov nikdar niso pojavila v naravi,
odpadke so »shranjevali« v sami hiši ali drugem objektu, ali pa za takšne lokacije
anketirani ne vedo ali pa niso hoteli povedati.
Zgornja tabela je prirejen kataster odlagališč. V njej so podatki, pri katerih kmetijah se
pojavljajo odlagališča odpadkov iz gospodinjstva, kako velika so, kakšna je tam raba tal,
kje so nastala, kako so običajno odpadke na določeno odlagališče vozili in kakšna je
evklidska zračna oddaljenost odlagališča od dvorišča in kolikšna je oddaljenost
odlagališča po poti, ki vodi do njega.
Prvi negorljivi odpadki, ki so se pojavili na kmetijah, so našli mesto v sami kmečki hiši
na podstrehi ali v kakšnem zaboju, najpogosteje pa v naravi, nekje blizu doma.
Odlagališča odpadkov na samotnih kmetijah težijo po tem, da niso moteča in opazna.
Kmetje, odpadke odlagajo na svojo zemljo in zato čutijo, da je pomembno kam in kako
jih odložijo. 21 odlagališč je v gozdu ali na robu gozda. Odlagališča so v gozdu najmanj
opazna, saj jih zakriva podrast in drevje. Če v bližino kmečkega doma seže gozd in do
njega vodi položna cesta, lahko z veliko verjetnostjo napovemo, da se odlagališče
odpadkov nahaja ravno v tem gozdu.
Različne skalne razpoke ter druge udorine in luknje, ki jih je na kraškem površju
Dobrovelj veliko, so prikladna za odlaganje odpadkov. Ker je luknja v površju le moteč
element, ki ni koristen za košnjo, ne za pašo, jo tako ali tako moramo zasuti. Odpadki, ki
so ravno tako odvečni in neuporabni se zdijo idealna rešitev. Udore zemlje, ki se
pojavljajo na kraškem površju Dobrovelj so številne domačije izkoristile za deponijo
odpadkov. Za odlagališča gospodinjskih odpadkov so prišli prav tudi razni opuščeni
izkopi peska, vrtače ali pa »groblje« – otoki grmovja, v katerem so se ponavadi kopičili
kamni od spomladanskega čiščenja travnikov in so avtomatsko privabljale odpadke iz
gospodinjstva, predvsem tiste, ki so bliže kmečkemu domu.
Povsod seveda ni kraškega površja s »primernimi« jamami za odlaganje odpadkov. Če v
okolici kmetije ni kakšne antropogene ali naravne jame, se odlagališče izoblikuje ob cesti.
Kopičenje odpadkov na pobočju ob cesti je sicer priročno, vendar je površina, na kateri so
odpadki, veliko večja, ker se odpadki po pobočju kotalijo in onesnažijo večjo površino.
Nekje pod cesto ali na bregu pod cesto je ob kmetiji vedno prostor za vejevje ali lubje, ki
zavzema veliko prostora, vendar se pod cesto pri nekaterih kmetijah pojavljajo tudi
odlagališča gospodinjskih odpadkov. Takšna odlagališča se vedno nahajajo v gozdu, z
nasipanjem odpadkov na travnik ali pašnik bi izgubili veliko obdelovalne kmetijske
zemlje, v gozdu pa odpadki ne ovirajo rasti dreves.
Ker so kmetje hkrati povzročitelji odlagališč odpadkov in hkrati lastniki, pri odlagališčih
strmijo po tem, da so čim manj opazna in čim manj moteča. Zato ne preseneča dejstvo, da
se odlagališča najpogosteje pojavljajo v gozdu ali na gozdnem robu, kjer jih zakriva
podrast in drevesa. Naslednji razlog je, da smeti rasti dreves ne ovirajo, medtem ko so na
pašnikih in travnikih moteč element. Kljub temu so se odlagališča pojavljala tudi na
travnikih in pašnikih. Večino odlagališč, ki so se v preteklosti pojavljala na travnikih, so
kmetje sanirali. Občasno se uporablja samo še Mežnarjeva globača, ki se nahaja na robu
travnika tik ob gozdu in »praprot« na pašniku pri Hriberšeku.
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Pri nastanku odlagališča imajo pomembno vlogo ceste. Že Stritih in Šebenik (1991)
opozarjata na to, da so območja, kjer je verjetnost, da se nahaja odlagališče. Ta območja
so ob poteh, ob robu gozda, v jarkih, grapah in vrtačah, v grmovju, v opuščenih greznicah
in kamnolomih in še kje (Stritih, Šebenik, 1991). Odlagališča, do katerih je vodila le
pešpot, so danes večinoma opuščena. Za odlagališče je veliko bolj udobno, če lahko do
njega dostopamo s traktorjem in samokolnico.
Najpogosteje odlagališče nastane ob kolovozu ali ob eni od kmečkih poti. Pešpoti vodijo
predvsem do lokacij tik ob kmečkem domu, ki pa so danes povečini sanirane (glej
tabelo).
Najobičajnejši način prevoza odpadkov do odlagališča je s samokolnico, s traktorjem pa
se ponavadi vozi večje količine smeti na oddaljena odlagališča.
Zgornja tabela prikazuje tudi zračno oddaljenost od odlagališč in razdaljo po poti, ki do
odlagališča vodi. Povprečna zračna oddaljenost odlagališč gospodinjskih odpadkov od
kmečkega dvorišča znaša stoosemdeset metrov, razdalja po poti je v povprečju za sto
metrov daljša. Dvorišče kmetije je vozel ali prometni križ celotnega kmetijskega
posestva. Kmečka hiša, hlev in delavnica pa glavni viri nastanka odpadkov na kmetiji.
Zgornja tabela prikazuje oddaljenost od žarišča kmečkega dvorišča do same lokacije
odlagališča.
Povprečna količina odpadkov, nakopičenih v odlagališčih je 6,1 m3, vendar je razpon
velik. Pri večini odlagališč se volumen giblje med tremi in šestimi kubičnimi metri.
Največje odlagališče je Mežnarjeva globača, v katero so se skozi desetletja kopičili
odpadki vseh okoliških kmetij, predvsem pa od Mežnarja in Otovnika, ki globačo
uporabljata še danes.
6.6 Ocena tveganja/nevarnosti
Čeprav je količina kmetijskih odpadkov bistveno manjša v primerjavi z urbanimi ali
industrijskimi odpadki, je bistvena težava v tem, da se pojavljajo na vodovarstvenih
območjih in v čistem naravnem okolju (Kušar, 2000, str. 9).
Pri oceni tveganja posameznih odlagališč moramo vrednotiti njihov vpliv na tla, vodo,
zrak in varnost ljudi in živali. Pomembna je ranljivost območja, na katerem se takšno
odlagališče nahaja, oddaljenost od vodnih izvirov, skupna količina odpadkov in predvsem
prisotnost nevarnih odpadkov ter na koncu koncev estetski vidik odlagališča.
Z odložitvijo odpadkov na neko lokacijo se takoj začnejo procesi, ki so značilni za odprte
sisteme. Na odpadke delujejo eksogene sile preoblikovanja površja: voda (padavinska,
podtalna, vodotoki) in veter. Končni produkt, iznos, vpliva na druge pokrajinske sisteme
v obliki njihovega obremenjevanja (Kušar, 2000, str. 9).
Prenašalci škodljivih snovi so gibljive sestavine naravnega okolja. Voda zaradi
gravitacijske sile izpira odložene odpadke. Pri prehodu se zaradi lastnosti odlagališča
navzame škodljivih snovi. Po prehodu sistema voda prenaša onesnaženje v podtalnico in
tudi na širše območje. Veter povzroči zasmetenje okoliških površin. S tem se vplivno
območje onesnaževanja poveča, koncentracija škodljivih snovi na enoto površja pa
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zmanjša. V zrak se sproščajo emisije metana, ki prispevajo k ogrevanju ozračja (Kušar,
2000).
Organske sestavine pod vplivom aerobnih in anaerobnih razmer razpadejo na sulfate,
karbonate, nitrate (npr. amoniak), fosfate ipd. Izcedna voda služi kot njihov prenašalec.
Večina snovi se na svoji poti zadrži v prsti, kjer jih mikroorganizmi in bakterije
razgradijo. Elementi se vrnejo v snovni krogotok, kar pomeni manjšo verjetnost, da bodo
organske snovi onesnažile podtalnico (McGauhney, 1997, str. 228 po Kušar, 2000).
Neurejena odlagališča negativno vplivajo na vrsto pokrajinskih elementov in dejavnosti
(prst, voda, zrak, turizem). Sanacija odlagališč pa zmanjša možnost onesnaževanja okolja
ter posredno izboljša kakovost življenja (Palčič, 2002).
Kmečka odlagališča od vseh pokrajinskih elementov najbolj ogrožajo vodne vire in zrak.
Ker je večina površja kraškega z majhnimi samočistilnimi sposobnostmi, lahko predvsem
kemične substance iz odlagališč ogrozijo zajetja pitne vode. Vodne vire ogrožajo
predvsem tista odlagališča, ki se nahajajo nad vodnimi izviri, ki se napajajo iz kraškega
zaledja. Omenil sem že, da je voda na Dobrovljah pri Mozirju, ki izvira v Žagarjevem
grabnu, večkrat oporečna, vendar predvsem zaradi gnojenja z gnojnico. Kmečka
odlagališča ogrožajo predvsem vodne izvire pod Vratnikom (št. 2 in 3), ki napajajo
kmetije v tem delu Dobrovelj. Zaradi tega zajetja so pri Vratniku odlagališče, ki se je
nahajalo nad izvirom v preteklosti že v celoti sanirali, vendar je tu površje kraško in zato
zaledje tega izvira ni jasno. Ker se nad ključnimi izviri vode v tem delu Dobrovelj nahaja
največje odlagališče odpadkov v Mežnarjevi globači, ki bi mogoče lahko ogrožala te
izvire, bi bilo smotrno na omenjenih izvirih narediti kemične analize in v primeru
negativnih analiz sanirati omenjeno odlagališče.
Vodni izviri drugod po Dobrovljah imajo večinoma gozdno zaledje ali pa zaledje
kmetijskih zemljišč. Vodni izvir, nad katerim je kmečko odlagališče, je še pri Vrhovniku.
Napaja okoliške kmetije in Dom na Dobrovljah, zato predlagam kemično analizo tudi
tega izvira. Ostala odlagališča ne ležijo v zaledjih izvirov in je zato njihov vpliv na vodne
vire mogoče čutiti le v izvirih pod planoto. Vendar menim, da je verjetnost, da bi
raziskana kmečka odlagališča ogrožala vodne vire majhna, ker gre za majhne in
nenevarne količine odpadkov. V preteklosti je bilo kljub vsemu malo takšnih odpadkov,
ki bi lahko kemično onesnažila vodne vire. To so odvržena zdravila in redko baterijski
vložki. Danes je nevarnih odpadkov na kmetiji bistveno več, vendar je spodbudno, da
kmetje ne odlagajo več vseh odpadkov na kmetiji, ampak odpadke s kmetije tudi
odvažajo.
Problematično je tudi kurjenje gorljivih odpadkov na nekaterih kmetijah, ki onesnažuje
zrak. Čedalje več umetnih snovi, ki so danes nepogrešljive tako v gospodinjstvu kot v
kmetijstvu namreč gorijo in tam, kjer ni javnega odvoza komunalnih smeti, je vzorec
kurjenja odpadkov še prisoten. Akcije zbiranja kosovnih odpadkov v preteklosti so veliko
pripomogle k ureditvi vprašanja odpadkov na kmetijah, saj so se kmetje znebili skozi leta
nakopičenih kosovnih in drugih nevarnih odpadkov. Danes je skrajni čas, da se uredi
odvoz komunalnih odpadkov tudi na območjih s samotnimi kmetijami. Na to jasno kažejo
količine odpadkov, ki na kmetijah nastajajo, pa tudi želje kmetov samih.
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7. ZAKLJUČEK
Snovni pretoki snovi na kmetijah so se po II. svetovni vojni, predvsem pa z
modernizacijo kmetijstva in usmeritvijo v živinorejo, bistveno spremenili. Razmeroma
samozadovoljivi in zaključeni snovni pretoki v preteklosti na kmetijah niso ustvarjali
odpadkov. Z vnosom materialov in snovi, ki se po uporabi ne morejo vključiti v snovni
obtok kmetije, so se začeli odpadki kopičiti in tudi odlagališča odpadkov na samih
kmetijah so postajala pogostejša.
Razmeroma majhne količine gospodinjskih odpadkov so kmetje sprva kopičili v sami hiši
in ob stavbah na dvorišču. Za odlaganje smeti pa so sčasoma kmetom čedalje bolj služile
različne udorine in jame v okolici kmečkega doma. Veliko kmečkih odlaglišč se je
izoblikovalo tudi ob kmečkih poteh, ponavadi na gozdnem robu ali v gozdu, kjer so
skoraj neopazna. Čeprav se je večina gorljivih odpadkov v preteklosti skurilo in se to
počne še danes, količina odpadkov s spremenjenimi navadami tako v gospodinjstu kot
kmetijstvu presega kapacitete kmečkih odlagališč.
Iz rezultatov ankete, ki je bila opravljena na osemintridesetih kmetijah lahko povzamemo,
da je količina odpadkov, ki danes nastajajo na kmetiji bistveno večja, kot je bila še pred
petnajstimi leti. Povečali so se predvsem odpadki iz gospodinjstva. Z uvajanjem novih
tehnik kmetovanja se pojavljajo tudi raznovrstnejši odpadki iz kmetijske dejavnosti.
Karta 5: Predlog ureditve zbiranja komunalnih odpadkov na Dobrovljah
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Problem odpadkov so delno rešile akcije zbiranja kosovnih odpadkov, na katere so kmetje
pripeljali tudi odpadke iz gospodinjstva, ki so se v sodih nakopičili skozi leto. Akcije
zbiranja kosovnih odpadkov so dale kmetom idealno priložnost, da so se znebili kosovnih
odpadkov, ki so se nakopičili na kmetiji, povečini pa so počistili tudi divja odlagališča po
gozdovih. Problem gospodinjskih odpadkov na kmetijah so občine Vransko in Mozirje že
deloma rešile, vendar vaški zabojnik ne daje povsem zadovoljivih rezultatov. Kljub temu,
da je z vaškim zabojnikom večina tistih anketiranih, ki ga ima, zadovoljna in si ga želi
tudi večina tistih, ki ga še nimajo, podatki ankete kažejo, da je takšen način zbiranja
komunalnih odpadkov le deloma učinkovit.
Čeprav ocenjujem, da so vaški zabojniki primeren način zbiranja komunalnih odpadkov,
je zelo pomembno načrtovanje njihove postavitve in predvsem akcije ozaveščanja, ki bi
lahko pripomogle k ustreznemu ravnanju z vsemi odpadki, ki na kmetijah nastajajo. Od
26 kmetij v občini Braslovče, ki edina še ni uredila odvozov odpadkov iz območja
Dobrovelj, jih kar polovica ocenjuje, da odvoza ne potrebujejo oziroma si ga ne želijo,
izkušnje ob uvedbi odvoza odpadkov na Čreti pa kažejo, da gre predvsem za izogibanje in
strah pred prevelikimi stroški odvoza.
Za razliko od divjih odlagališč odpadkov je pri kmečkih odlagališčih tisti, ki odpadke
odloži, hkrati tudi lastnik zemljišča, na katerem to stori in zato kmečka odlagališča
ponavadi ne kvarijo podobe kmečke pokrajine, kmetje sami pa tudi skrbijo za to, da
odlagališča ne ogrožajo živali, ljudi ali vodnih virov. Tretjo trditev delovne hipoteze zato
deloma zavračam, ker kljub temu, da večina odlagališč leži na kraškem površju z
majhnimi samočistilnimi sposobnostmi, ta bistveno ne ogrožajo vodnih virov ali drugih
pokrajinotvornih elementov.
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8. POVZETEK
Snovni pretoki snovi na kmetijah so se po II. svetovni vojni predvsem pa z modernizacijo
kmetijstva in usmeritvijo v živinorejo v 60-tih letih bistveno spremenili. V
samooskrbnem kmetijstvu so se snovni pretoki zaključili na sami kmetiji, odpadkov je
bilo malo. Usmeritev v živinorejo je spremenila predvsem vnos snovi na kmetijo. Z
vnosom materialov in snovi, ki se po uporabi ne morejo vključiti v snovni obtok kmetije,
je povzročil odpadke in tudi odlagališča odpadkov na samih kmetijah.
Razmeroma majhne količine gospodinjskih odpadkov so kmetje sprva kopičili v sami hiši
in ob stavbah na dvorišču. Ko so se količine odpadkov povečale so se izoblikovala
odlagališča v okolici doma, najpogosteje ob poljskih cestah, na gozdnem robu. Iz
rezultatov ankete, ki je bila opravljena na 38 kmetijah lahko povzamemo, da je količina
odpadkov, ki danes nastajajo na kmetiji bistveno večja, kot je bila pred 15 leti. Povečali
so se predvsem odpadki iz gospodinjstva, z uvajanjem novih tehnik kmetovanja pa se
pojavljajo tudi raznovrstnejši odpadki iz kmetijske dejavnosti. Čeprav se je večina
gorljivih odpadkov v preteklosti sežgala in se to počne še danes, količina odpadkov že
presega kapacitete kmečkih odlagališč.
Za razliko od divjih odlagališč odpadkov je pri kmečkih odlagališčih tisti ki odpadke
odloži hkrati tudi lastnik zemljišča na katerem to stori in zato kmečka odlagališča
ponavadi ne kvarijo podobe kmečke pokrajine, kmetje sami pa tudi skrbijo za to, da
odlagališča ne ogrožajo živali, ljudi ali vodnih virov. Kljub temu, da večina odlagališč
odpadkov leži na kraškem površju z majhnimi samočistilnimi sposobnostmi, ta bistveno
ne ogrožajo vodnih virov ali drugih pokrajinotvornih elementov.
Količina odpadkov se bo na kmetijah v prihodnosti zagotovo še povečevala zato je
potrebno področje sistematično urediti. 26 kmetij v občini Braslovče še nima urejenega
odvoza odpadkov. Polovica teh kmetov meni, da odvoza odpadkov ne potrebujejo,
izogibajo pa se tudi dodatnemu strošku. Zaradi razpršene poselitve je najprimernejši
način zbiranja odpadkov vaški kontejner vendar morajo biti mesta, kamor lahko kmetje
pripeljejo odpadke dovolj blizu njihovih domov.
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10. SUMMARY
After World War II farming had modernized and farmers oriented to cattle farming. As a
consequence the mass transport has changed dramatically in the sixties. In Subsistence
farming the mass transport cycle took place on the farm it self and waste were rare.
Orientation to cattle farming has influenced the mass input to the farm. When material
and mass that cannot be included in the transport cycle on the farm it self, waste and
waste land-fills appeared.
Relatively small amounts of domestic waste were first collected in the house and by other
buildings on the farm. With growing quantity of waste, waste land-fills were designed,
normally by the field roads or on the forest border. The survey conducted on 38 farms
shows that the quantity of farm waste today has exceeded the quantity from 15 years ago.
The domestic waste has grown the most and beside that, new types of waste from farming
activity have occurred. Although, most of combustible waste has always been burned,
waste quantities already exceed the capacities of farm land-fills.
Farm waste land-fills are different from the illegal ones as the one who disposes the waste
is also the owner of the land. Beside that, farm waste land-fills usually do not disturb the
look of farm landscape and the farmers usually take care not to endanger people, animals
or water resources. The majority of waste land-fills is placed on the karst surface with
weak purifying power, however, they do not endanger water or other sources or other
landscape-forming elements.
The survey has showed that the quantity of farm waste will continue growing and this
problem has to be solved systematically. In the community Braslovče, 26 farms do not
have organized waste transport. Fifty percent of the farers think that the transport of waste
is not necessary, as they would like to avoid additional costs. As the area has dispersed
settlements the most reasonable method of waste collecting, would be village containers,
but they should be located close to the farmers homes.
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