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1 UVOD 

Odpadki lahko povzročijo resno onesnaženje okolja – zraka, zemlje in vode, če se z njimi ne ravna 
pravilno. To pa je lahko škodljivo za zdravje ali celo nevarno za življenje, poleg tega pa ima tudi 
mnogo drugih negativnih posledic za družbo. 
 
Za več desetletij nazaj bi lahko rekli, da je nastanku divjih odlagališč v naravi botrovala komunalna 
neurejenost in neopremljenost z zabojniki za smeti ter neobstoj deponij za odlaganje posameznih 
vrst odpadkov. Ljudje so bili navajeni odlagati smeti v naravo – predvsem na vaseh so se oblikovala 
odlagališča, kamor so odnašali smeti. Nekateri prebivalci se do danes niso seznanili z vplivi odpadkov, 
odloženih v naravo, na okolje, in še vedno nezakonito odlagajo odpadke v naravo.  
 
Slovenija je v začetku devetdesetih let začela z vzpostavljanjem sistema gospodarjenja z odpadki. 
Zavest mlajše populacije je danes na višji ravni kot pred leti, država in državljani se vedno bolj 
zavedamo problematike divjih odlagališč. Na žalost količina odpadkov še naprej narašča in 
neočiščenih divjih odlagališč je še veliko. Kljub bolj ozaveščenim ljudem ter raznim akcijam v smeri 
izobraževanja ljudi v zvezi s pravilnim ločevanjem in odlaganjem odpadkov se število divjih odlagališč 
ne zmanjšuje – predvsem obstajajo gradbeniki - investitorji, ki se zavedajo, da je nezakonito 
odlaganje odpadkov škodljivo okolju, kljub temu pa odpadke odlagajo v naravo, saj so s tem 
konkurenčnejši, ker jim ni treba plačevati stroškov za odložitev odpadkov na deponije. 
 
Nezakonito odlaganje odpadkov je prepovedano (gre za prekršek ali celo kaznivo dejanje) in ima 
negativne ekološke, zdravstvene, ekonomske in socialne posledice za celotno družbo. Velik problem 
tega področja je neodkritost storilcev. Povečati je treba tveganje, da bodo odkriti in kaznovani. Zaradi 
tega je pomembno, da državljani aktivno opazujejo svojo okolico in svoja opažanja sporočijo 
pristojnim organom. Ravno tako je pomembno, da se iz družbe odstranijo izgovori za nezakonito 
odlaganje odpadkov, storilcem pa oteži dostopnost tovrstnega ravnanja. 
 
Društvo Ekologi brez meja in zavod Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC sta 
zavezana uveljavitvi močnih mehanizmov za odvračanje in kaznovanje nezakonitega odlaganja 
odpadkov. V ta namen Ekologi brez meja med drugim delujejo tudi v partnerstvu z lokalnimi 
prebivalci širom Slovenije glede zbiranja podatkov in prijavljanja divjih odlagališč, saj je »najbolj 
učinkovito gonilo sprememb na vseh nivojih prav gibanje, ki se prične s povezovanjem dovolj velikega 
števila posameznikov«1. Največ se glede te problematike lahko naredi z izobraženo in ozaveščeno 
skupnostjo.  
 
Obe organizaciji želita pomagati tudi pri krepitvi in izboljšanju učinkovitosti inšpekcijskega nadzora, 
predvsem s svojo podporo inšpektorjem pri izvedbi zakonodaje in njenih spremembah. Pristojnim 
organom in institucijam podajata tudi pravne in sistemske predloge za preseganje stanja.     
 
Načinov zmanjševanja nezakonitega odlaganja odpadkov je veliko. Eden izmed njih je tudi uspešno 
sankcioniranje nezakonitega odlaganja odpadkov. Zato je osrednji namen tega priročnika bralcem na 
čim bolj jasen način približati pravne vidike postopka prijavitve divjih odlagališč odpadkov in njihovih 
povzročiteljev, torej se v glavnem osredotoča na zadnjo fazo v hierarhiji ravnanja z odpadki – njihovo 
odstranjevanje, ki je pogosto nezakonito. Namen ostalih poglavij, vsebovanih v priročniku, je 
posredovati bralcem informacije glede odpadkov in odlagališč ter spodbuditi bralce, da jih v lokalnih 
okoljih uporabijo za razvoj postopkov in politik za preprečevanje nezakonitega odlaganja odpadkov. 
Priročnik tako ni namenjen branju od prve do zadnje strani, temveč naj bo vodnik, iz katerega bralci 
črpajo informacije, kadar je to potrebno.  
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2 KAJ SO DIVJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 

Področje ravnanja z odpadki je kompleksno, zakonodaja pa obsežna in vsebinsko zelo raznolika. Za 
potrebe tega priročnika v nadaljevanju najprej opredeljujemo, kaj so odpadki in kaj je nezakonito 
odlaganje le teh.  

2.1 Osnove, definicije in različni izrazi 
 
Odpadek je glede na Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 
33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13, v 
nadaljevanju: ZVO-1) snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava ali mora zavreči.2 Pod besedo 
odpadki tako razumemo vse snovi in predmete, razvrščene v eno od skupin odpadkov, določenih v 
klasifikacijskem seznamu Uredbe o odpadkih3 (Ur. l. RS, št. 103/11, v nadaljevanju: Uredba o 
odpadkih), ki jih (Lah, 2002) imetnik/povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti sam, jih ne potrebuje, 
ga motijo ali mu škodijo in jih zato zavrže, namerava ali mora zavreči. 
 
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z 
nadzorovanjem teh postopkov ter dejavnostmi po zaprtju mesta odstranjevanja4. Odstranjevanje 
odpadkov je v hierarhiji ravnanja z odpadki zadnje v vrstnem redu (na vrsto pride šele po 
preprečevanju, pripravi za ponovno uporabo, recikliranju, in drugih postopkih predelave)5. Odlaganje 
odpadkov je oblika odstranjevanja odpadkov, tj. namenjena končni oskrbi odpadkov, za katere ni 
mogoče zagotoviti drugega, bolj ustreznega postopka obdelave. 
 
Po prvem odstavku 17. člena Uredbe o odpadkih je odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju, 
jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Nezakonito odlaganje odpadkov pomeni odlaganje 
odpadkov, ki nima podlage v predpisih. Pojavi se, ko fizična ali pravna oseba odvrže odpadke nekam, 
kamor ne sodijo, namesto da bi jih ustrezno odložila po predpisanih postopkih, npr. z odvozom, 
predajo v reciklažo ali oddajo na dovoljena odlagališča. To se pogosto zgodi, ker je pravilno odlaganje 
za storilce "neprikladno", nočejo plačati za odlaganje, si ne vzamejo časa za pripravo odpadkov za 
ustrezno odložitev, so storitve zakonitega odlaganja nezadostne ali pa jih sploh ni. Poleg tega 
nekateri sploh ne vedo, kako se odpadke pravilno odlaga, nekateri pa so prepričani, da so s 
plačilom davkov izpolnili vse svoje obveznosti do družbe! 
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Infografika 1: Mini slovar ravnanja z odpadki 

 
 
Nezakonito odlaganje odpadkov moramo razlikovati od smetenja, ko posameznik ne glede na 
lokacijo zavrže določen predmet (pločevinko, cigareto, drobno embalažo ali podobno)6. Bistvena 
razlika je v količini odloženih odpadkov. Seveda pa so tudi smeti vrsta (običajno nenevarnih) 
odpadkov, ki se jih ne sme odvreči kjer koli, temveč le v za to namenjene zbiralne posode. Kot 
nezakonito odlaganje odpadkov torej štejejo primeri od zavrženja majhne vrečke smeti v urbanem 
okolju do odlaganja velikih količin odpadnih materialov na od človeških naselbin oddaljena območja. 
 
Odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno). 
Izpolnjevati mora vrsto zahtev, ki se nanašajo na izbiro lokacije in na ukrepe za varstvo okolja – v tem 
smislu poznamo odlagališča za nevarne odpadke, odlagališča za nenevarne odpadke in odlagališča za 
inertne odpadke (Uredba o odlagališčih odpadkov, Ur. l. RS, št. 10/14)7. 
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V tem priročniku uporabljamo izraz ali termin divje odlagališče odpadkov. Divje odlagališče 
odpadkov označuje nezakonito odložene odpadke. Poleg tega se v literaturi in govorjenem jeziku 
uporabljajo tudi naslednji izrazi: črno odlagališče, črna deponija, nedovoljeno odlagališče, nelegalno 
odlagališče. 
 

Kaj je torej divje odlagališče odpadkov? 
= neurejeno odlagališče odpadkov brez ustreznega dovoljenja za obratovanje 

 
Lah (2002) meni, da nastajajo zlasti zaradi neurejenega odstranjevanja, se kopičijo v gozdovih, 
gramoznicah, na obrežjih, ob poteh, kjer škodujejo okolju, ogrožajo vodne vire, estetsko kvarijo 
okolje ter povečujejo stroške njegove sanacije. 

2.2 Vrste odlagališč 
 
Možnih je več razvrstitev odlagališč. 
 
Poznamo zakonita in nezakonita (divja) odlagališča odpadkov. Zakonita odlagališča imajo podlago za 
svoje delovanje v veljavnih predpisih, nezakonita take podlage nimajo. 
 
Nadalje jih razvrščamo na urejena in neurejena odlagališča odpadkov. Urejena imajo dovoljenje za 
obratovanje, odpadki se odlagajo na ali v tla, pri neurejenih pa se odpadki odlagajo samo na tla (in 
gre lahko za odlagališča z obratovalnim dovoljenjem ali divja odlagališča). Iz te razmejitve izhaja še 
delitev na nadzemna in podzemna odlagališča. 
 
Lahko jih razvrščamo glede na vrste odpadkov (odlagališče nenevarnih, nevarnih, inertnih, 
radioaktivnih itd. odpadkov). 
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Infografika 2: Vrste odlagališč 
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2.3 Pravne podlage 

2.3.1 Zakonodajno ozadje Evropske unije8 

Področje okolja in s tem tudi ravnanja z odpadki Evropska unija (EU) obravnava skozi ustanovitvene 
pogodbe (ki jih v tem priročniku ne bomo obravnavali), ki predstavljajo vir primarne zakonodaje EU – 
so neposredno zavezujoče za države članice. Z njimi je bil uveden tudi temeljni princip 
»onesnaževalec plača« (to pomeni, da onesnaževalci nosijo bremena in tveganja onesnaževanja 
okolja, ki jih njihova dejavnost povzroča), okoljske akcijske programe, ki opredeljujejo prihodnje 
usmeritve politike EU na področju okolja9 in predlagajo konkretne predloge, ki jih namerava Evropska 
komisija predložiti v naslednjih letih; prvi je bil sprejet l. 1973; okoljski akcijski programi niso pravno 
zavezujoči, so pa vpeti v horizontalne strategije in se upoštevajo v mednarodnih pogajanjih o 
zadevah, povezanih z okoljem), ter skozi sekundarne pravne vire, predvsem direktive (pravni akti EU, 
ki so za države članice, na katere so naslovljeni, zavezujoči glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar 
prepuščajo nacionalnim organom izbiro oblike in metod za uresničitev ciljev EU v okviru notranjih 
pravnih redov držav članic; države članice potem običajno implementirajo direktive v svoje pravne 
rede skozi sprejem zakonov, ki obravnavajo področje direktive), uredbe in tudi odločbe. 
 
Sedanji že 7. okoljski akcijski program10, sprejet novembra 2013 s strani Evropskega parlamenta in 
Sveta Evropske unije, je začel veljati januarja 2014 in bo vodil evropsko okoljsko politiko do leta 2020. 
Z njim se je EU zavezala, da bo (to so prednostna področja) varovala, ohranjala in krepila naravni 
kapital EU, učinkovito gospodarila z naravnimi viri ter postala zeleno, konkurenčno in nizkoogljično 
gospodarstvo, ter zaščitila državljane EU pred pritiski, povezanimi z okoljem in tveganji za zdravje in 
dobro počutje. Za izvedbo programa je zadolžena tako EU kot posamezne države članice. 
 
Najpomembnejši pravni viri EU s področja odpadkov so: 

 Direktiva 2008/98/ES o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (okvirna direktiva o 
odpadkih), 

 Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
 Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktiva 2005/20/ES o spremembi 

Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 
 Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), 
 Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih, 
 Direktiva 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 
 Direktiva 2011/70/EURATOM o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje 

z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, 
 Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje 

onesnaževanja), 
 Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za 

zmanjšanje emisije toplogrednih plinov do leta 2020, 
 Tematska strategija o preprečevanju in recikliranju odpadkov, 
 Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, 
 Uredba 1013/2006/ES o pošiljkah odpadkov (čezmejni promet z odpadki je posledica 

nezadostnih zmogljivosti za predelavo in odstranjevanje nastalih odpadkov v večini držav, pa 
tudi iskanja ekonomsko ugodnejših možnosti predelave ali odstranjevanja odpadkov 
predvsem v manj razvitih državah. Takšne cenejše možnosti se nemalokrat izkažejo za 
okoljsko neustrezne ali škodljive, zato so za države članice EU z Uredbo 1013/2006/ES o 
pošiljkah odpadkov natančno predpisani pogoji in postopki, ki jih morajo pošiljatelji in 
prejemniki pošiljk odpadkov izpolnjevati in izvesti za uvoz, izvoz ali tranzit odpadkov. Za 
učinkovito izvajanje načel in postopkov čezmejnega pošiljanja odpadkov morajo države 
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članice zagotoviti številne podatke in informacije ter omogočiti njihovo izmenjavo med 
institucijami, pristojnimi za izvedbo posameznih postopkov), 

 Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, 
 Direktiva 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne 

snovi (t.i. SEVESO direktiva) in Direktiva 2003/105/ES o spremembi Direktive 96/82/ES o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, 

 Direktiva 2003/4/ES o dostopu javnosti do informacij o okolju, 
 …. 

2.3.2 Zakonodajne podlage v RS 

Slovenski pravni red je na področju varstva okolja usklajevan s pravnimi akti EU. Krovni predpis in 
pravni okvir za prenos direktiv EU, ki urejajo področje varstva okolja in s tem tudi odpadkov, je Zakon 
o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-1). Na njegovi podlagi je sprejeta tudi vrsta podzakonskih 
predpisov, ki za področje odpadkov urejajo ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, javne 
službe varstva okolja in okoljske dajatve.11 ZVO-1 poleg delovanja države na področju okolja (predpisi, 
dovoljenja, informacijski sistemi itd.) ureja tudi civilnopravne zadeve s področja okolja (odgovornost 
za obremenjevanje, odškodnine, sodelovanje javnosti idr.)12.  
 
Osrednje določbe ZVO-1 glede odpadkov so: 

 3. člen: opredelitev pojmov kot so: odpadek, nevarni odpadek, radioaktivni odpadek, 
komunalni odpadek, ravnanje z odpadki, onesnaževanje okolja idr., 

 temeljna načela so podlaga za podrobnejšo ureditev materije, ki jo obravnava zakon, 
 določila 20. člena so namenjena urejanju celotnega ravnanja z vsemi vrstami odpadkov, od 

njihovega nastajanja, zbiranja, razvrščanja, prevoza do njihove predelave ali odstranjevanja, 
vključno z ukrepi po prenehanju obratovanja objektov in naprav za ravnanje z njimi; skladno z 
načelom “od zibelke do groba” določbe tega člena sledijo usmeritvam, vgrajenim v vse 
pravne in programske akte EU, ki urejajo ravnanje z odpadki  povzročitelj odpadkov mora 
upoštevati vsa pravila ravnanja z njimi – najprej tista, ki so potrebna za zmanjšanje njihovega 
nastajanja in škodljivosti za okolje; za nastale odpadke je treba zagotoviti predelavo, če pa ta 
ni možna, pa njihovo varno odstranitev; spremljanje stanja na področju nastajanja odpadkov 
in ravnanja z njimi se zagotavlja predvsem z evidencami o odpadkih in letnim poročanjem 
povzročiteljev, predelovalcev, odstranjevalcev ali zbiralcev odpadkov na podlagi izvršilnih 
predpisov iz 20. člena; 

 inšpekcijsko nadzorstvo in ukrepi inšpektorjev so določeni v 157. členu, ukrepanje v primeru 
nezakonito odloženih odpadkov pa v 157a. členu. 

 
Nadzor nad ZVO-1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izvaja inšpekcija, pristojna za varstvo 
okolja. Ta deluje na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 - UPB in 40/14, v 
nadaljevanju: ZIN). 
 
Naslednji zelo pomemben dokument s področja je Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki 
vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja (nacionalni program se 
sprejme na podlagi 35. člena ZVO-1; zadnji je bil sprejet v letu 2005 in je veljal do 2012), iz njega pa 
izhaja vrsta operativnih programov13 – ti se sprejmejo na vladni ravni za izvedbo nacionalnega 
programa varstva okolja ali za izvrševanje obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih 
pogodb, strategij, programov in predpisov EU, ki se nanašajo na oblikovanje programov na področju 
varstva okolja (obvezni so tudi za mestne občine, za ostale občine ali širše samoupravne lokalne 
skupnosti pa so fakultativni). 
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Posebej urejajo odpadke še nekateri drugi zakoni, npr.: 
 Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 102/04 - UPB, 

70/08 - ZVO-1B in 60/11, v nadaljevanju: ZVISJV) kot specialnejši predpis ureja radioaktivne 
odpadke, ravnanje z njimi in njihovo odlaganje, 

 Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 
40/14, v nadaljevanju: ZV-1) ureja prepoved odlaganja, izpuščanja ali odmetavanja odpadkov 
v vode, na vodna in priobalna zemljišča, ter prijavo teh dogodkov centru za obveščanje, 
pristojni inšpekciji ali policiji14. 
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3 DIVJA ODLAGALIŠČA V SLOVENIJI 

3.1 Konkretni podatki za Slovenijo15 
 
Po zadnjih podatkih za statistične regije iz Registra divjih odlagališč16 (na dan 27. 12. 2014) je v 
Sloveniji okoli 9.437 neočiščenih divjih odlagališč, od tega jih je največ, 25 %, v Osrednjeslovenski 
statistični regiji, sledita Podravska regija z 11,6 % in Savinjska regija z 10,4 % (pravilo je, da večja 
zgoščenost prebivalstva na določenem območju pomeni tudi več odpadkov). Na teh odlagališčih se 
kopičijo predvsem gradbeni odpadki (ti so prevladujoči, volumensko predstavljajo vsaj ¾ vseh 
odpadkov, po teži pa še več), komunalni odpadki (drugi najpogostejši), izrabljene gume ter drugi 
nevarni in nenevarni odpadki. Nekaj je tudi odpadne električne in elektronske opreme, vendar ne 
veliko. Tukaj navedene številke sicer zajemajo le podrobno opisana odlagališča, dejstvo pa je, da je 
divjih odlagališč po celi Sloveniji manj kot pred leti. 
 
Na starih divjih odlagališčih, še posebej v jamah, je še precej neeksplodiranih ubojnih sredstev – to 
imejte v mislih, ko jih obiskujete.    
 
 
 
 
 



10 
 

4 PREPREČEVANJE NEZAKONITEGA ODLAGANJA17 

Na nezakonito odlaganje se da odzivati tudi na druge načine kot le z inšpekcijskim nadzorom. 
Ponavadi se ukvarjamo samo z njegovimi rezultati, ne pa z vzroki. Ustaljeni ukrepi (delovanje 
inšpekcije) včasih hitro zmanjšajo nezakonito aktivnost, vendar učinki brez dodatnih preventivnih 
ukrepov kmalu zbledijo in problem se ponovno pojavi. Tudi večina stroškov v zvezi z nezakonitim 
odlaganjem odpadkov je povezana z njihovim odstranjevanjem, vendar bi bili ti lahko precej manjši, 
če bi bil večji delež sredstev lokalnih oblasti in lokalnih prebivalcev namenjen preprečevanju. Za ta 
namen pa je potrebno njihovo aktivno povezovanje in sodelovanje, razvoj dobro načrtovanih politik 
in instrumentov preprečevanja ter njihova dosledna in kompetentna izvedba.  
 
Kateri instrumenti so najbolj primerni za preprečevanje, se je treba odločiti v vsakem konkretnem 
primeru (za vsako lokalno skupnost posebej!) na podlagi relevantnih podatkov in informacij. Najbolj 
pomembno se je osredotočiti na mehanizme, ki najbolje rešujejo določen problem, preden se 
sprejme odločitev za tehniko izvedbe – treba se je izogniti napaki določitve tehnike brez zadostnega 
razmisleka in preverbe, ali bo v okoliščinah konkretnega problema tudi zares delovala. 
 
Kasneje je treba tudi spremljati implementacijo in delovanje vsake tehnike, za opredelitev potrebe po 
morebitnih nadaljnjih ukrepih. To lahko vključuje izpopolnjevanje obstoječe tehnike ali pa 
vzpostavitev popolnoma drugačne. Morebiti bo treba sproti v sistem vključevati tudi vse na novo 
odkrite probleme. 
 
V kolikor je primerna, je kombinacija mehanizmov, če je uporabljana strateško, veliko bolj učinkovita 
kot uporaba posameznih mehanizmov. 

4.1 Primeri tehnik preprečevanja 
 
V večini primerov nezakonito odlaganje odpadkov zahteva manj napora kot zakonito. Lokalne 
skupnosti lahko spremenijo ravnovesje tako, da je zakonito odlaganje lažje in nezakonito težje. Veliko 
območij se po čiščenju sooča s ponovim odlaganjem odpadkov. To so ugotovili tudi v društvu Ekologi 
brez meja po vseslovenskih čistilnih akcijah »Očistimo Slovenijo«. Strukturne rešitve lokalnih 
skupnosti bi zmanjšale dostopnost do priljubljenih mest za nezakonito odlaganje in povečale 
tveganje za odkritje storilcev ter jih s tem odvračale od nezakonitega ravnanja. Očiščenje območja s 
hkratno postavitvijo opozorilnih znakov in ovir (ograj, zaklenjenih vrat, betonskih blokov, balvanov ali 
zemeljskih gomil), osvetlitev območja (npr. s solarnimi svetili), ureditev okolice ali povečanje 
preglednosti območja lahko prispeva k zmanjšanju ali odpravi ponavljajočega se odlaganja. 
 
Zaznano povečanje tveganja za odkritje nezakonitega odlaganja storilce odvrača od njihove 
dejavnosti. Nadzor območij (video nadzor18 (nujno si oglejte opombo glede video nadzora – stališče 
nekdanje Informacijske pooblaščenke, da je protizakonit!), nadzorne službe, zračni nadzor) je lahko 
zelo učinkovita tehnika za zbiranje podatkov in dokazov o storilcih ter preprečevanje njihove 
dejavnosti. Ker je lahko tudi zelo draga tehnika, je priporočljiva omejitev nadzora na znane »vroče 
točke« in čas, ko je največja verjetnost, da se nezakonito odlaganje zgodi (npr. spomladi – 
spomladansko čiščenje, ali pa neposredno po letnem zbiranju kosovnih odpadkov, ki so ga nekateri 
zamudili). 
 
Storilce je pomembno pustiti ugibati o tem, kakšna je stopnja tveganja, da bodo odkriti. To se lahko 
doseže s periodičnimi, odmevnimi kampanjami o represivnih ukrepih na območjih, kjer je nezakonito 
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odlaganje razširjeno. Poudarimo lahko poostren nadzor, naključno preverjanje območja in povečanje 
pogostnosti izvajanja ukrepov. 
 
Veliko ukrepov za zmanjševanje nezakonitega odlaganja zahteva sodelovanje različnih organov, 
institucij in posameznikov, še posebej, če se nezakonito odlaganje razteza čez območja večih lokalnih 
skupnosti, ali pa storilci iz ene skupnosti odlagajo odpadke v drugi. Delitev podatkov in stroškov je v 
takih primerih zelo uporabna. Reševanje problema nezakonitih odlagališč je tudi zelo primerna tema 
za posvetovanje na zboru občanov, ki je eden izmed instrumentov neposredne demokracije na 
podlagi Zakona o lokalni samoupravi. Primer dobre prakse sodelovanja: glede predaje prijave 
pristojni inšpekciji je IRSKO v svoji izjavi za javnost z dne 21. 2. 201219 navedel: »Prijava nezakonitega 
odlaganja odpadkov na Jarškem produ v Ljubljani, s podatki o znanem povzročitelju: Prijava je bila 
poslana na Inšpektorat Mestne občine Ljubljana, ta pa jo je še isti dan poslal v pristojno obravnavo 
inšpekciji za okolje in prostor, območna enota Ljubljana. Na podlagi prijave je bil opravljen ogled na 
kraju samem, na podlagi ugotovljenega pa je bila kršitelju, v okviru prekrškovnega postopka, 16. 2. 
2012 izrečena globa v višini 10.000,00 € ter zaračunani tudi stroški postopka – sodna taksa v znesku 
1.000,00 €.« 
 
Glede na težave, povezane z inšpekcijskim nadzorom v Sloveniji, je ključnega pomena kot svarilo proti 
nezakonitemu odlaganju uporaba objav v medijih, predvsem v zvezi z uspešno zaključenimi primeri.20 
 
Glavni motiv za nezakonito odlaganje je izognitev stroškom legalne odstranitve. Za podjetja, ki 
generirajo velike količine odpadkov, kot so npr. gradbeniki, so finančne nagrade nezakonitega 
odlaganja odpadkov praviloma znatne. Tudi prevozniki odpadkov z nezakonitim odlaganjem lahko 
prihranijo veliko denarja. Posamezna gospodinjstva pa bi se morda želela izogniti trudu in stroškom 
odvoza odpadkov v zbirne centre. V kolikor je ekonomsko izvedljivo, bi občine lahko zagotavljale 
brezplačne ali subvencionirane možnosti odlaganja odpadkov za odpadke, ki jih je mogoče reciklirati 
(npr. povrnjene kavcije za povratno stekleno embalažo). To bi povzročilo cenejše odlaganje in 
zmanjšalo zaznane koristi nezakonitega odlaganja storilcev. Tudi globe so zasnovane za zmanjševanje 
koristi nezakonitega odlaganja za storilce. Verjetno najbolj pomembna nagrada nezakonitega 
odlaganja se odstrani tako, da mora storilec plačati čiščenje nezakonito odloženih odpadkov. Stroški 
čiščenja se lahko razlikujejo glede na vrsto, obseg in lokacijo odpadkov ter glede na to, ali je potrebna 
posebna oprema ali delo za izvedbo naloge. Finančno breme čiščenja je (vsaj) enako koristim, 
prvotno pridobljenim z nezakonitim odlaganjem. Uvedli bi se lahko tudi drugi represivni ukrepi, kot je 
npr. napotitev storilca na sortiranje odpadkov pri obdelovalcih – tega ukrepa slovenska zakonodaja 
sicer ne pozna, zaenkrat obstaja le kot ideja. Njegovo normiranje bi terjalo velike posege v 
zakonodajo in bi za seboj potegnilo mnogo stvari, vendar je ukrep smiseln in bi bili njegovi učinki 
družbeno koristni. 
 
Gospodinjstva so bolj nagnjena k nezakonitemu odlaganju, če se jim zdi, da storitve zbiranja in 
odstranjevanja odpadkov niso učinkovite ali dovolj dobro predstavljene. Podjetja in gospodinjstva so 
bolj motivirana za nezakonito odlaganje, če menijo, da so stroški odlaganja nerazumno visoki. 
Posamezniki se lahko počutijo tudi izzvani nezakonito odlagati na območjih, ki niso estetsko prijetna 
na oko (grafiti, odpadki, plevel), ker se jim zdi, da njihov dodatni soprispevek k poslabšanju videza ne 
bo predstavljal velike razlike. Metode za zmanjšanje te »motivacije« vključujejo učinkovite storitve 
zbiranja odpadkov, ki izpolnjujejo potrebe skupnosti, ter zagotavljanje podrobnih informacij, kje se 
lahko zakonito odstranjujejo odpadki, vključno s ponovno uporabo in recikliranjem. Občine večinoma 
že ponujajo in spodbujajo alternativne možnosti, ki so brezplačne ali subvencionirane. Primeri 
nizkostroškovnih storitev, ki zmanjšujejo motivacijo za nezakonito odlaganje: možnost oddaje v 
recikliranje, centri za ponovno uporabo (v zbirnih centrih po Sloveniji delujejo centri ponovne 
uporabe), zbiranje zelenih odpadkov, zbiranje kosovnih odpadkov, garažne razprodaje, …. 
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Center ponovne uporabe – to so večinoma socialna podjetja, ki zbrane predmete prodajajo po nizkih 
cenah, da bi jim podaljšali življenjsko dobo21. Tam se oddajo izdelki, ki jih več ne potrebujemo in so še 
dobro ohranjeni, na primer pohištvo, računalniška oprema, oprema za dom in prosti čas, športna 
oprema, oblačila itd. – karkoli, kar je dobro ohranjeno, funkcionalno in še uporabno; v centru izdelke 
pripravijo za vnovično uporabo in jih prodajo po simbolični ceni. 
 
Za odstranitev izgovorov za nezakonito odlaganje v družbi je potreben nabor tehnik, vključno z 
oglaševanjem zbiranja odpadkov in storitev odstranjevanja, izobraževanjem prebivalstva za 
delovanje, skladno s predpisi (glede na skupine – lastniki nepremičnin, najemniki – kratkoročni, 
dolgoročni, neprofitnih stanovanj itd., ker nezakonitega odlaganja ne zaznavajo na enak način, saj 
niso vsi enako vezani na okolico, kjer živijo), ohranjanje območij brez odpadkov in njihovo čiščenje ter 
postavljanje znakov. 
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5 ZAKAJ PRIJAVITI IN ZAKAJ JE PRIJAVITELJ POMEMBEN 

Nadzor divjih odlagališč predstavlja le manjši delež nalog v pristojnosti inšpekcije, posledice 
nezakonito odloženih odpadkov pa so ekološke, zdravstvene, socialne in finančne za celotno družbo. 
 
Ekološke posledice so predvsem: 

 poslabšanje tal, vključno s poslabšanjem habitatov rastlin in živali, 
 lokalno uničenje površin zemlje, zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ovira ponovne 

vegetacije, 
 iztekanje iz odlagališč kontaminira zemljo in vodne vire (vire pitne vode, jezera, potoke in 

reke), 
 odvrženi odpadki lahko spremenijo naravni potek drenažnih pretokov in povzročijo, da so 

območja bolj dovzetna za poplave in erozije, kadar odpadki blokirajo potoke, padavinske 
odtoke in kanale, 

 odpadki se lahko vnamejo, bodisi s samovžigom ali požigom, kar nadalje uničuje površje, 
 odpadki v naravi so izgubljen vir za recikliranje. 

 
Zdravstvene posledice so predvsem: 

 odpadki predstavljajo fizično (ostri robovi, štrleči žeblji itd.) in kemično (škodljive tekočine, 
prah,…) nevarnost za vsakogar, ki se jim približa, kar lahko privedbe do poškodb, 

 odlagališča pritegnejo glodavce, mrčes in druge škodljivce, ki predstavljajo tveganje za 
zdravje oz. so prenašalci bolezni, 

 bioakumulacija odpadnih snovi v bližnjih organizmih (npr. gozdnih plodovih) predstavlja 
tveganje za zdravje. 

 
Socialne posledice so predvsem: 

 zmanjševanje estetske vrednosti območij in odvračanje ljudi od obiska tistih, kjer je 
nezakonito odlaganje pogosto, 

 ogromno časa prostovoljcev, ki bi ga lahko namenili drugim pomembnim zadevam, gre za 
čiščenje smeti v čistilnih akcijah, 

 smeti privabljajo smeti in druge kriminalne dejavnosti, npr. požige, ki samo še dodatno 
poslabšajo probleme. 

 
Finančne posledice so predvsem: 

 stroški, povezani z odstranjevanjem in pravilnim odlaganjem nezakonito odvrženih 
odpadkov, 

 lokalne skupnosti nosijo stroške nižjih cen nepremičnin, saj območja postanejo manj 
privlačna potencialnim poslovnim in stanovanjskim lastnikom zemljišč. 

 
Velikokrat se v naravi odpadki tudi nenadzorovano sežigajo. Zaradi heterogenosti odpadkov se lahko 
pri takšnem sežiganju sproščajo tudi zelo nevarni strupi, predvsem v primerih, ko se sežigajo 
predmeti (npr. PVC kabli) z namenom pridobivanja kovine za prodajo zbiralcem odpadnih kovin. V 
takih primerih prihaja do velikih emisij dioksinov in furanov. Na večjih divjih odlagališčih lahko pride 
tudi do samovžiga določenih vrst odpadkov, kar prav tako prispeva  k nenadzorovanim emisijam.22 
 
Nezakonito odlaganje odpadkov ima torej veliko negativnih posledic za celotno družbo (vse tukaj 
gotovo niso naštete). Čim več primerov je zato potrebno prijaviti, da se sproti rešujejo in posledice 
čim prej odpravijo. Učinkovito ukrepanje zoper nezakonito odlaganje pa bo preventivno vplivalo na 
nove storilce in s tem zmanjševalo nastajanje novih nezakonitih odlagališč. 
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Ker je inšpektorjev premalo, država pa sistematično slabi tovrstne nadzorne službe s tem, da jim ne 
zagotavlja dovolj kadra in sredstev za dobro delo, je delovanje lokalnih prebivalcev nujno. Ti imajo 
ključno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju nezakonitega odlaganja na svojih lokalnih območjih. 
Najbolj poznajo lokalne razmere in težave ter ponavadi nosijo tudi levji delež stroškov čiščenja 
nezakonitega odlaganja. Prijavitelji nezakonitega odlaganja so tako varuhi narave, ki hkrati izvajajo 
družbeni pritisk in nadzor nad delom upravnih organov ter dajejo zgled in spodbudo drugim, da 
ravnajo enako, storilcem pa otežujejo dostopnost tovrstnega ravnanja. 
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6 KOMU PRIJAVITI 

»Komu prijaviti?« je eno izmed izhodiščnih vprašanj prijavitelja ob vsakokratni pripravljenosti 
ukrepati zoper (domnevne) kršitve. Na področju varstva narave in okolja je odgovor na to vprašanje 
še posebej zapleten, saj je razmejitev pristojnosti pravno sicer lahko točno določena, vendar tega v 
praksi ni mogoče trditi tudi za dejanska stanja.  

6.1 Inšpekcija, pristojna za okolje in naravo 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) je organ v sestavi 
Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP).23 Inšpektorat nadzoruje izvajanje zakonov, 
drugih predpisov ter splošnih aktov in je glede na delovno področje sestavljen iz službe za splošne, 
kadrovske in finančne zadeve ter več inšpekcijskih služb. Ena od teh je Inšpekcija za okolje in naravo 
(v nadaljevanju: ION), ki je zadolžena za nadzor nad spoštovanjem okoljevarstvenih, 
naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov ter predpisov s področja nadzora kemikalij in gensko 
spremenjenih organizmov. 
 
V zvezi z ravnanjem z odpadki je pristojna za: 

 ravnanje z odpadki, 
 odlaganje odpadkov na komunalna in industrijska odlagališča, 
 sežig in so-sežig odpadkov, 
 ravnanje z odpadki in emisijami v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida, 
 čezmejno pošiljanje odpadkov, 
 ravnanje z odpadnimi olji, 
 ravnanje in odstranjevanje PCB/PCT, 
 ravnanje z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, 
 ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, 
 ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, 
 ravnanje in odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest, 
 ravnanje z gradbenimi odpadki, 
 obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, 
 ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki, 
 ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, 
 predelavo biološko razgradljivih odpadkov v kompost, 
 vnos nevarnih snovi in gnojil v tla, 
 ravnanje z odpadki iz zdravstvene dejavnosti, 
 ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili, 
 ravnanje z odpadnimi gumami, 
 ravnanje z ladijskimi odpadki, 
 ravnanje z rudarskimi odpadki, 
 ravnanje z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, 
 predelavo nevarnih odpadkov v trdno gorivo, 
 ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. 

Inšpektorji vodijo inšpekcijski upravni postopek in prekrškovni postopek v skladu z zakonsko 
podeljenimi pooblastili. Pooblastila in pristojnosti Inšpekcije za okolje in naravo so opredeljena v 
naslednjih zakonih:  
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A/ Predpisi, ki se nanašajo na inšpekcijski postopek: 
 

 ZIN, 
 Zakon o prekrških (29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, v 

nadaljevanju: ZP-1), 
 ZUP ( subsidiarno, tj. kadar ZIN ali ZP-1 določenih vprašanj ne urejata ). 

B/ Predpisi s področja dela okoljske inšpekcije: 

 ZVO-1, 
 ZV-1,  
 Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14),  
 Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 21/10 in 

90/12 – ZdZPVHVVR). 

Nadzor ravnanja z odpadki je področje, kjer inšpektorji vsako leto opravijo največ pregledov in 
izrečejo največ ukrepov. Inšpektorji so v letu 2013 opravili skupno 6.034 nadzorov in pri tem izrekli 
1.147 inšpekcijskih ukrepov ter uvedli 262 prekrškovnih postopkov. To predstavlja slabo polovico 
vsega opravljenega dela.24 
 
Tabela 1: Število postopkov ION po ZIN in ZUP 
 

 
leto/št. 

 
zapisnikov 

 
sklepov 

 
odločb 

 
opozoril 

 
skupaj 

2012 7925 156 824 237 9142 
2013 9007 171 996 1275 11449 

 
Tabela 2: Število postopkov ION po ZP-1 
 

leto/št.  opozorila  opomin  plačilni 
nalog-globe  

odločbe-
globe  

skupaj  

2012  94  150  126  379  749  
2013  165  377  271  512  1325  

 
Tabela 3: Številčni podatki o delu inšpektorjev za okolje po območnih enotah v letu 2013 
 
OBMOČNA  ŠTEVILO  ŠTEVILO PREGLEDOV  ŠTEVILO UKREPOV  
ENOTA  INŠPEKTORJEV  REDNI  IZREDNI  DRUGI  ZIN ZP-1 
CELJE  11  835  910  566  187  201  
KOPER  4  174  210  206  83  38  
KRANJ  5  358  176  159  70  51  
LJUBLJANA  13,5  872  607  718  135  246  
MARIBOR  6  395  462  354  259  135  
M. SOBOTA  4  106  370  220  82  59  
N. GORICA  4  229  221  76  39  28  
N. MESTO  4  232  274  277  141  66  
SKUPAJ  51,5  3201  3230  2576  996  825  
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6.2 Inšpekcijski svet 
 
Inšpekcijski svet je stalno medresorsko telo za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje 
učinkovitosti različnih inšpekcij, ki je bilo ustanovljeno na podlagi ZIN. Vodi ga minister, pristojen za 
upravo, člani pa so glavni inšpektorji in predstojniki organov. Temeljne naloge Inšpekcijskega sveta 
so: 
 

- usklajevanje skupnega izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcij, 
- obravnavanje skupnih vprašanj glede delovanja inšpekcij, 
- obravnavanje vprašanj, povezanih z usposabljanjem v inšpekcijah, 
- obravnavanje in usklajevanje ukrepov za zagotovitev informacijske podpore inšpekcijam.  

 
Poslovnik Inšpekcijskega sveta še natančneje opredeljuje njegove naloge, ena pomembnejših je tudi 
sodelovanje pri reševanju vprašanj s področja pristojnosti. 
 
Kot lahko vidimo, med drugim določa tudi sodelovanje pri reševanju vprašanj s področja pristojnosti, 
za kar je zadolžen Odbor za pravno področje, ki združuje člane s pravno izobrazbo različnih inšpekcij, 
in sicer Inšpektorata RS za delo, Tržnega inšpektorata RS, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Urada RS za kemikalije in Zdravstvenega inšpektorata RS. Člani odbora (po)iščejo in 
predlagajo zakonite rešitve, ki naj bi omogočile večjo učinkovitost inšpekcij v izogib prelaganja 
pristojnosti z ene inšpekcije na drugo. Tako se inšpekcije v dvomu ali nesoglasju glede pristojnosti 
lahko obrnejo tudi na Inšpekcijski svet. 

6.3 Problem pristojnosti različnih inšpekcij 
 
Inšpekcija za okolje in naravo opravlja inšpekcijski nadzor na področju varstva okolja in narave, 
ekološkega nadzora na državni meji, vodnega režima, urejanja voda in gospodarjenja z njimi. V okviru 
naštetih področij nadzora konkretno torej nadzoruje tudi ravnanje z odpadki ter izvaja nadzor nad 
ohranjanjem narave.  
 
Bistvena novost Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v 
nadaljevanju: ZIN-B), je generalna klavzula, na podlagi katere je jasno določeno, da sme inšpektor 
izrekati vse ukrepe, ki jih določa ZIN, četudi področni zakon navaja le nekatere med njimi ali jih celo 
ne določa.25 S tem se odpravlja dvom o tem, ali ima posamezna inšpekcija sploh z zakonom določeno 
pristojnost ukrepati, če izrecno v posebnem predpisu ukrep za določeno kršitev ni predviden, je pa 
določen v ZIN. Nadalje so ukrepi inšpektorjev urejeni na način, da je jasno, da lahko inšpektor odredi 
ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti na podlagi ZIN ali drugega zakona.26 Tudi za 
(med)občinske inšpekcije27 velja, da so njihove pristojnosti  enake po ZIN, razen glede organizacije 
(členi 8 do 11 ZIN). 
 
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis 
oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost: 
 

 odrediti ukrepe v skladu z ZIN ali drugim zakonom, katerega izvajanje  nadzoruje, za odpravo 
nepravilnosti in pomanjkljivosti, v roku, ki ga sam določi, 

 izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških, 
 naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po 

uradni dolžnosti, 
 predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov, 



18 
 

 odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim 
predpisom.28 

 
Po ZP-1 so inšpekcijski organi t.i. prekrškovni organi, ki o kršitvah predpisov odločajo v »hitrem 
postopku«. Inšpektor o storitvi prekrška in o sankciji, ki se po ZP-1 imenuje globa, odloči z odločbo o 
prekršku. V primeru, da ugotovi dejanje na kraju samem, izda inšpektor kršitelju plačilni nalog. Zoper 
odločbo o prekršku ali plačilni nalog lahko vloži kršitelj pri pristojnem sodišču predlog za sodno 
varstvo. 
 
Vendar pa ZVO-1 pri odgovornosti za ravnanje z odpadki pristojnost razmejuje na nacionalno in 
lokalno. 157a. člen tega zakona o ukrepanju v primeru nezakonito odloženih odpadkov tako določa, 
da v primeru nezakonito odloženih komunalnih odpadkov odredi izvajalcu javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki njihovo odstranitev občinska inšpekcija, medtem ko odstranitev drugih vrst 
odpadkov odredi državna inšpekcija, pristojna za okolje, torej Inšpekcija za okolje in naravo. V 
primeru divjih odlagališč odpadkov so torej (med)občinske inšpekcije pristojne za nedovoljeno 
odlaganje odpadkov, ki izvirajo iz gospodinjstva (tj. komunalne odpadke), za ostale odpadke ter 
nadzor nad predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, pa inšpekcija, pristojna za okolje in naravo. 
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Infografika 3: Razmejitev pristojnosti inšpekcijskih služb 

 
 
Še več, ko govorimo o drugih odpadkih, lahko pride do različnih pristojnosti tudi na nacionalnem 
nivoju, saj je v določenih primerih pristojna tudi kakšna druga inšpekcijska služba (npr. Tržni 
inšpektorat RS, Zdravstveni inšpektorat RS …). 
 
Tukaj se postavi glavno vprašanje, kaj v primeru, ko gre za odlagališče z mešanimi odpadki. Namreč, 
le redko se na divjih odlagališčih nahajajo zgolj določene vrste odpadkov, da bi bila pristojnost s tega 
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vidika nedvomna. Posledično lahko kot prijavitelji naletimo na prelaganje odgovornosti v smislu 
odklanjanja pristojnosti inšpekcijskih služb.   
 
Na razpolago so tri možne rešitve v primeru, ko ne moremo ugotoviti ustrezne pristojnosti, in sicer: 
 

 pred prijavo lahko pošljemo poizvedbo o pristojnosti na kontaktni center29; na kontaktni 
center lahko pošljemo poizvedbo tudi po tem, ko se določena inšpekcija izreče za 
nepristojno, 

 samo prijavo pošljemo na splošni elektronski naslov gp.mnz@gov.si, od koder bo poslana 
na ustrezni inšpekcijski organ, s čimer zmanjšamo tveganje, da nas pošiljajo iz ene inšpekcije 
na drugo in bi tako izgubljali čas, 

 poizvedba na EKC (enotni kontaktni center državne uprave) preko elektronske pošte 
(ekc@gov.si) ali preko spletnega obrazca30.  

 
Že s tem prvim korakom lahko prihranimo čas in hkrati povečamo možnosti za uspešnost prijave. 
Nadalje pa je zelo pomembna vsebina prijave (glej poglavje 7). Čeprav je inšpektor dolžan 
obravnavati vse prispele prijave (razen lažnih ali neresnih), je priporočljivo, da v prijavi navedemo 
svoje podatke, saj tako lahko hkrati s prijavo zahtevamo tudi povratne informacije. Še več, v 
postopku lahko nastopimo tudi kot priča ali celo kot stranski udeleženec (glej poglavje 8). 
  
Bojazen pred povračilnimi ukrepi povzročitelja je odveč, saj je inšpektor po ZIN dolžan varovati 
tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.31 
 
Splošno pravilo je torej, da vsaka inšpekcija izvaja nadzor na svojem področju, vendar pa obstajata 
dve izjemi. Prvič, v primeru, ko inšpektor pri nadzoru ugotovi kršitev predpisov s področja drugih 
inšpekcij, o tem sestavi zapisnik in ga pošlje pristojni inšpekciji.32 In drugič, če pristojnosti ne more 
ugotoviti ali se tudi inšpekcija, kateri je bila prijava posredovana, izreče za nepristojno, se z 
vprašanjem lahko obrne na Inšpekcijski svet, ne da bi se sprožil spor o pristojnosti. Inšpekcijski 
postopek se na ta način bistveno skrajša, postopki med različnimi pristojnimi inšpekcijami pa 
medsebojno usklajujejo. 
 

Preventivno delovanje 
 
Pomemben segment dela Inšpekcije za okolje in naravo je informiranje javnosti, kar predstavlja 
preventivno delovanje inšpekcijskega organa, kot to določa ZIN. Dosedanje izkušnje kažejo, da je 
znaten del aktivnosti inšpekcije usmerjen v pripravo odgovorov in pojasnil v zvezi s prijavami in 
vprašanji pobudnikov, ki se nanašajo na delovna področja, ki niso v pristojnosti nadzora ION in so 
velikokrat odraz nepoznavanja delovnega področja inšpekcije ali pomanjkanja informacij v zvezi z 
njenimi pristojnostmi. 
 
Pogosto inšpektorji pri nadzoru ugotavljajo tudi pomanjkljivo poznavanje oziroma nepoznavanje 
okoljevarstvenih predpisov celo s strani inšpekcijskih zavezancev, predvsem manjših podjetij in 
samostojnih podjetnikov posameznikov. Številni zavezanci so slabo seznanjeni z vsebino predpisov ali 
pa sploh ne, zato inšpektorji zelo pogosto poleg nadzorne funkcije opravljajo tudi naloge seznanjanja 
in informiranja zavezancev s predpisi. 
 
Z namenom zmanjšanja števila prijav oziroma vprašanj in za dosego višje stopnje usklajenosti s 
predpisi s področja varstva okolja pri določenih ciljnih skupinah, inšpektorji z objavami na spletni 
strani inšpektorata in z drugimi oblikami informiranja seznanjajo pobudnike, izvajalce posegov v 
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okolje in naravo ter širšo javnost tako o svojem delu kot tudi o svojih zakonskih obveznostih na 
področju varstva okolja. 

6.4 Kazenskopravno varstvo okolja 
 
Eno od oblik varstva okolja predstavlja tudi kazenskopravno varstvo. Naj uvodoma opredelimo pojem 
ekološke kriminalitete. Čeprav obstaja veliko različnih opredelitev, lahko v najožjem smislu rečemo, 
da je  ekološka kriminaliteta kriminaliteta zoper okolje, pri kateri gre za posege, ki so v nasprotju s 
(kazensko) pravnim varstvom okolja. V okvir pojma kriminaliteta uvrščamo tista dejanja, ki so v 
kazenski zakonodaji zapisana kot kazniva. Kazenskopravno ureditev varstva okolja določa 32. poglavje 
Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1) o kaznivih dejanjih zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine (členi 332 – 347 KZ-1), kjer gre večinoma za blanketno ureditev. To pomeni, da imajo 
določbe pravno osnovo zunaj kazenskega prava, v drugih predpisih s področja varstva okolja, 
predvsem v ZVO-1. Za razlago posameznih pojmov iz 32. poglavja KZ-1 se smiselno uporabljajo 
razlage pojmov iz ZVO-1, ki je krovni zakon na področju varstva okolja, ter drugih zakonskih in 
podzakonskih aktov s področja okoljevarstva. 
 
Inšpektor ima pravico in dolžnost naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, če pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, 
da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje. Postavlja pa se 
vprašanje, kakšne so (z)možnosti inšpektorjev za zaznavo kaznivih dejanj in podajo kazenskih ovadb. 
Ob poplavi okoljskih predpisov, ki naj se uporabljajo za razlago posameznih pojmov kazenskopravne 
ureditve, inšpektorji tukaj naletijo na še nekaj temeljnih pomanjkljivosti kazenskopravne ureditve 
ekološke kriminalitete: 

 majhna verjetnost odkritja storilca, 
 majhna verjetnost sankcioniranja, 
 nizko zavedanje o resnosti kaznivih dejanj zoper okolje, 
 težave pri dokazovanju. 

V zvezi z razlago kazenskopravnih norm na osnovi okoljskih predpisov lahko inšpektor vprašanja 
naslovi na Inšpekcijski svet, vendar pa mora biti v izhodišču pri svojem delu pozoren na znake 
kaznivih dejanj (protipravnost, določenost ravnanja kot kaznivo dejanje, krivda in vzročna zveza med 
dejanjem in posledico). Prijavitelj lahko pri tem s svojo prijavo naredi že veliko, saj z ustreznim 
dokaznim gradivom lahko opozori na sum kaznivega dejanja. 
 
Seveda lahko vsak kadarkoli na najbližji policijski postaji ali pri Državnem tožilstvu sam poda kazensko 
ovadbo, vendar bo verjetnost za uspeh večja ob ustrezni pravni pomoči pri pripravi ovadbe.33 
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7 KAKO PRIJAVITI INŠPEKCIJI 

7.1 Zbiranje podatkov za prijavo 
 

Kaj storiti, ko ste priča domnevno nezakonitemu odlaganju odpadkov? 
 
Na terenu opazite npr. divje odlagališče, izpuste v vodo, kurjenje odpadkov, ali pa celo zasačite 
storilca pri nedopustnem ravnanju. Ne približujte se domnevnim storilcem! Najbolj važno je čim bolj 
neopazno zbrati čim več podatkov in opisov dogodka in ga čim hitreje prijaviti pristojnim oblastem. 
Skrbnost pri tem je kasneje v postopku lahko ključnega pomena. 
 
Primeri koristnih informacij so naslednji (seveda pa so možni tudi drugi): 

 datum in čas incidenta ter čim bolj točno lokacijo (če morete, fotografirajte ali posnemite 
zadevo – zelo prav pridejo koordinate GPS, za kar morate imeti pri sebi pametni telefon in 
vključene mobilne podatke, ali pa boljši fotoaparat), čigavo je zemljišče, če veste ta podatek;  

 podrobnosti o vseh vozilih, ki ste jih videli na lokaciji – registrska številka, znamka, model, 
barva (tudi podatek ali je barva kovinska ali navadna), stanje vozila, smer, v katero so se 
odpeljali; 

 koliko ljudi ste videli na lokaciji, ali ste jih opazili pri odlaganju ali čem drugem – poskusite jih 
čim bolje opisati; 

 vizualno poskusite ugotoviti, za katere vrste odpadkov gre (npr. komunalni, gradbeni, nevarni 
…) in približno ocenite, kakšna je njihova količina; 

 zabeležite si tudi podatke morebitnih prič in njihove navedbe, če jih podajo. 
 
Ne: 

 dotikajte se odpadkov – lahko vsebujejo npr. brizgalke, strupene snovi ali azbest; 
 dotikajte se odlagališča – lahko  uničite dokaze, ki bi kasneje pomagali pri preiskavi; 
 nagovarjajte ljudi, za katere mislite, da so udeleženi pri nezakonitem ravnanju; 
 bodite preveč očitni pri zbiranju podatkov, če ste izpostavljeni kontaktu s storilci. 

 
Ko imate zbrane vse podatke, čim prej spišite prijavo in jo posredujte pristojnemu organu. 
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Infografika 4: Ob zaznavi nezakonitega odlaganja 

  

7.2 Prijava divjega odlagališča 
 

Kako lahko prijavite nezakonito ravnanje z odpadki? 
 
Prijavo nezakonitega ravnanja z odpadki podate z vlogo organu, pristojnemu za njen sprejem. Z 
vlogami so mišljene vse zahteve, predlogi, prijave, anonimne prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in 
druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe. V 
tem razdelku vam podajamo bolj splošne, a vseeno pomembne informacije glede podaje prijav. 
Podrobneje o tem, kakšna mora biti kakovost vsake vloge in kako jo lahko vložite, pa je zapisano v 
tč. 8.2.1 priročnika.  
 
Pristojni organ za sprejem prijav je okoljska inšpekcija34, s polnim nazivom Inšpektorat RS za okolje in 
prostor, ki deluje pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, oziroma inšpekcija, ki je trenutno 
pristojna za okolje in naravo35. Prijava lahko vsebuje vaše podatke, lahko pa je anonimna. Inšpektorji 
so dolžni varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravljajo 
inšpekcijski nadzor36. To pomeni, da vaših in vseh ostalih podatkov, ki jih navedete v svoji prijavi, na 
noben način ne smejo nikomur razkrivati. Inšpektor mora obravnavati tudi vse prispele anonimne 
prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so neresne oziroma lažne. 
 
Kontaktni podatki za podajo prijave so: 

 pisno na naslov: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana; 
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 po elektronski pošti na e-naslov: gp.irsop(at)gov.si; 
 osebno inšpektorju na območni enoti, ki pokriva območje prijave; osebno prijavo lahko 

opravite le v času uradnih ur: vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure; 
 telefonsko na št. (01) 420 44 88 v okviru delovnega časa organa (na žalost v Sloveniji nimamo 

inšpekcijskega centra, ki bi sprejemal prijave 24 ur na dan, vse dni v letu); 
 po telefaksu na št. (01) 420 44 91. 

 
Priporočljivo je, da se prijavo pošlje na tisto območno inšpekcijsko službo, ki pokriva območje 
prijave37 in glavnemu inšpektoratu v Ljubljano. Zaradi nadaljnjega postopka, morebitnega 
uveljavljanja pravnih sredstev, je vsa pisanja inšpektoratu v teh postopkih najbolje posredovati pisno 
in priporočeno s povratnico.38 Zaradi sprotnega preverjanja stanja divjih odlagališč v Sloveniji je 
priporočljivo tudi, da kopijo prijave pošljete (lahko kar po e-pošti na popis@ocistimo.si društvu 
Ekologi brez meja, ki so vzpostavili in vodijo register divjih odlagališč v Sloveniji. Preverili bodo, ali je 
opaženo odlagališče že vpisano v njihov register ali ne. 
 
Prijavitelj z inšpekcijskim postopkom ne trpi nobenih stroškov. Vendar pozor! V primeru lažne prijave 
se prijavitelja sankcionira, kriti pa mora tudi stroške postopka39.  
 
Vaša prijava se na inšpektoratu obravnava kot pobuda za inšpekcijski nadzor. To pomeni, da z njo ne 
podate formalne zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka, ampak je vaša prijava le podlaga za 
morebitno odločitev organa, da uvede postopek po uradni dolžnosti. Pri odločitvi, ali bo nadzor 
uveden, je odločilna presoja inšpektorja na podlagi okoliščin primera oziroma vsebine pobude. Zaradi 
tega je zelo pomembno, kakšno vsebino pripravite. 
 
 Inšpektorat ukrepa na podlagi ZIN, ki pa ne opredeljuje začetka postopka, zato se za to opredelitev 
uporabi ZUP, ki določa, da se postopek začne z vložitvijo prijave (o tem in o poteku postopka po 
vloženi prijavi podrobneje v točki 8.2.1). 
 
Pri nadzoru nezakonitih odlagališč mešanih odpadkov obstaja problem razmejitve pristojnosti 
posameznih inšpekcij. Načeloma je za to pristojna Inšpekcija za okolje in naravo, ni pa nujno – ker so 
odpadki mešani, je lahko pristojnih več inšpekcij, npr. za določene odpadke iz zdravstva poleg 
Inšpekcije za naravo in okolje tudi Zdravstveni inšpektorat RS, farmacevtski nadzorniki organa, 
pristojnega za zdravila ali uradni veterinarji. Za nekatere primere je pristojen tudi Tržni inšpektorat RS 
ipd. V kolikor ne veste, katera inšpekcija bi bila pristojna ali kateri podati prijavo, si oglejte opis 
posamezne državne inšpekcijske službe40, ali pa prijavo pošljite Inšpekcijskemu svetu (organ, 
ustanovljen na podlagi ZIN, ki je med drugim pristojen za reševanje vprašanj s področja pristojnosti 
inšpekcij – gl. podpoglavje 6.2) na splošni elektronski naslov gp.mnz@gov.si, in jo bodo posredovali 
na ustrezni inšpekcijski organ. 
 

Zelo pomembno – vsebina prijave 
 
Prijava naj bo jasno in dobro sestavljena. Podprta naj bo s čim več (gl. tudi podpoglavje 7.1): 

 nadrobnimi podatki o dogodku, ki je predmet prijave (lokacija, datum in čas zaznave, kdaj se 
je pojavil, vrste odpadkov in količina, morebitna zaznana škoda), 

 pričami (zapis navedb, kontaktni podatki, podpisane izjave ali predlog za zaslišanje – ime in 
priimek, naslov), 

 podatki o domnevnem storilcu oziroma podatki, ki nakazujejo nanj,  
 verodostojnimi foto - ali videodokumenti, 
 drugimi relevantnimi podatki. 
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Kot prijavitelj lahko zahtevate povratne informacije o tem, ali je bil inšpekcijski nadzor opravljen in 
kakšne so bile ugotovitve. To pa lahko storite le, če ne podajate anonimne prijave – če so torej vaši 
podatki inšpekcijskemu organu znani, in če v prijavi izrecno navedete, da zahtevate povratne 
informacije. Povratne informacije prijavitelju so koristne zaradi izvajanja družbenega nadzora nad 
delom upravnih organov. Navedite torej svoje podatke in zapišite, da v skladu s prvim odstavkom 24. 
člena ZIN zahtevate, da vas inšpektor obvešča o poteku postopka in sprejetih ukrepih! 
 
V prijavi je dobro navesti tudi zakonska določila, ki so bila domnevno kršena v konkretnem primeru. 
Pri tem si lahko pomagate s tem priročnikom. 
 
Vzorec prijave je priloga 1 temu priročniku. Z njegovo uporabo lahko pripravite dobro prijavo, saj vas 
napoti k navedbi vseh za prijavo pomembnih podatkov. 

7.3 Posebnosti posameznih tipov odlagališč 
 
Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih41, tj. tistih obratih, ki jih zakonito uporabljamo za 
ravnanje z odpadki. Inšpekcija zagotavlja tudi sistematični nadzor nad temi odlagališči. 
 
Vsako odlagališče ima svoj življenjski cikel, ki obsega načrtovanje, gradnjo, obratovanje, zaprtje in 
mirovanje. Izpolnjevati mora vrsto zahtev, ki se nanašajo na umestitev odlagališča v prostor, ukrepe 
za varovanje zdravja ljudi in varstvo tal, izcedne vode in njihovo odvajanje, stabilnost telesa 
odlagališča in temeljna tla, tesnjenje odlagališčnega dna in zajemanje odlagališčnega plina, vode, 
opremljenost odlagališč, smrad in druge nevarnosti.42  
 
Upravljalec odlagališča mora imeti veljavno okoljevarstveno dovoljenje (!) za obratovanje 
odlagališča, načrt ravnanja z odpadki na njem in poslovnik, po katerem poteka obratovanje 
odlagališča. Zagotavljati mora finančno jamstvo za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem 
dovoljenju za čas obratovanja odlagališča, ponavadi v obliki bančne garancije. Izvajati mora določene 
aktivnosti, kot sta npr. zagotavljanje obratovalnega monitoringa ali pregledovanje telesa 
odlagališča.43 
 
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
odlagališčih (Uradni list  RS, št. 14/2014) se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na vseh vrstah odlagališč. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Carinska 
uprava RS. Način obračunavanja, plačevanja, zavezanci, plačniki in prejemniki okoljske dajatve so 
odvisni od vrste odlagališča, na katerem so odpadki odloženi.44 
 
Uredba o odlagališčih odpadkov določa odlagališča za nevarne odpadke, odlagališča za nenevarne 
odpadke in odlagališča za inertne odpadke45. Inertni, nenevarni in nevarni odpadki se odlagajo na: 

 odlagališče, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja (v nadaljevanju: odlagališče, ki je javna infrastruktura), in 

 odlagališče, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja (v nadaljevanju: odlagališče, ki je v upravljanju industrije). 

 
Kateri odpadki so odlagajo na katero odlagališče, je odvisno od vrste odpadka in mejnih vrednosti 
parametrov onesnaženosti46. 
 
Med temi odlagališči je precej takih, ki delujejo nezakonito oziroma ne ustrezajo okoljskim 
standardom. Temeljni namen inšpekcijskega nadzora je preveriti, ali je okoljski nadzor in nadzor 
poslovanja za preprečevanje onesnaženja okolja učinkovit v konkretnem obratu in tudi v drugih 
obratih, zakonitih ali nezakonitih, ki so vpletena v pošiljke odpadkov v obrat in z njega. Če ima obrat 
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dovoljenje, se bo inšpektor osredotočil na pregled, ali obrat v celoti posluje skladno z dovoljenjem 
in/ali neposredno veljavnimi predpisi, zlasti glede pošiljk odpadkov (gl. podpoglavje 2.3.1. – pravni 
viri EU s področja odpadkov). Popolna skladnost z dovoljenjem pa ni vedno zagotovilo, da okoljskih 
problemov ni, zato je treba preveriti tiste vidike poslovanja obrata, ki bi lahko škodili naravnemu 
okolju. Priprava in izvedba inšpekcijskega nadzora je odvisna od tega, ali obrat posluje z dovoljenjem 
ali nezakonito. Inšpekcije odobrenih obratov se običajno izvajajo na podlagi pogojev v dovoljenjih, 
prejšnjih poročil in podatkov monitoringa. Pregledovanje nezakonitih obratov pa zahteva veliko 
prilagodljivosti in po možnosti pomoč policije47. 
 
Dobro sodelovanje z drugimi inšpekcijami ter drugimi državnimi in lokalnimi organi (policijo, carinsko 
in davčno upravo ipd.) lahko pomembno poveča učinkovitost teh inšpekcijskih pregledov. 

7.3.1 Odlagališča nenevarnih oziroma komunalnih odpadkov 

Ravnanje z nenevarnimi odpadki zajema procese fizikalne in kemijske obdelave, sežiganje 
(incineracijo) odpadkov, biološko obdelavo in katerokoli drugo metodo obdelave (kompostiranje, 
recikliranje itd.) ter njihovo odlaganje (odlagališča za nenevarne odpadke, odlaganje v morje oziroma 
katerokoli drugo metodo odlaganja).48 Odlagališča nenevarnih odpadkov pogostokrat imenujemo kar 
odlagališča komunalnih odpadkov, saj se nanje odlagajo pretežno ti odpadki. Komunalni odpadki so 
odpadki iz gospodinjstva ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, 
poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.49 Najpogosteje jih sestavljajo: 
biološko razgradljivi odpadki50, ostanki papirja in lepenke, steklovina, odpadki umetnih mas in gumija 
(plastika), kovinski odpadki ter druge organske in anorganske ali mineralne snovi. 
 
Odlagališča so urejena in opremljena za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. So objekti gospodarske infrastrukture lokalnega pomena in so po ZVO-1 v 
pristojnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (torej v upravljanju t.i. komunalnih 
služb).51 Naloge teh služb so zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (na odlagališča).  
 
 V zvezi z javnimi službami, ki se ukvarjajo s komunalnimi odpadki, velja omeniti še obvezno državno 
gospodarsko javno službo sežiganja komunalnih odpadkov, ki od centrov za ravnanje s komunalnimi 
odpadki (objekti javne infrastrukture, urejeni in opremljeni kot naprava ali več povezanih naprav za 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov) na podlagi Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne 
gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 123/04 in 106/05) 
prevzemajo te odpadke in jih sežigajo. 
 

Kako se pravilno ravna z odpadki v gospodinjstvih? 
 
Osnovna usmeritev je zagotavljanje čim večjega deleža priprave za ponovno uporabo in recikliranja 
odpadkov ter ločeno zbiranje na izvoru v največjem možnem obsegu52, nato pa se morajo ti ločeno 
zbrani odpadki učinkovito obdelati. Prve standarde na področju ločenega zbiranja odpadkov smo v 
Sloveniji dobili z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01 in 41/04 - ZVO-1), sprejeto še na podlagi 
prejšnjega Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 - ZON, 22/00 - ZJS, 67/02 - 
ZV-1 in 41/04 - ZVO-1). Odredba določa minimalne standarde za ravnanje z ločeno zbranimi 
frakcijami, ki morajo biti zagotovljeni v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Med drugim določa, da mora izvajalec javne službe za izločanje ločenih frakcij 
zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje odpadnega papirja ter steklene, plastične in kovinske 
embalaže v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih). 
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Lokalne skupnosti so na podlagi te odredbe sprejele lastne predpise (odloke o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov posamezne občine) za namen 
ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev. Večina teh odpadkov se lahko predela. Če jih v zbirne 
centre oddate ločeno, ne bodo končali na odlagališču, pač pa v predelovalni industriji. 
 
Poleg možnosti za ločeno zbiranje (komunalnih in ostalih odpadkov (bela tehnika, elektronski 
odpadki itd.), ki se zbirajo v različne zbiralnike) na izvoru, tj. v gospodinjstvih, so zagotovile še 
zbiranje: 

 sekundarnih surovin (papir in karton, plastenke, pločevinke, steklo) v zbiralnico ločenih 
frakcij oz t.i. ekološke otoke, v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov,  

 nevarnih odpadkov (morajo biti stabilni in nereaktivni, njihova onesnaženost pa ne sme 
presegati določenih mejnih vrednosti; v določenih primerih, ko ne presegajo  se lahko 
odložijo tudi odpadki, ki vsebujejo azbest53) s premično zbiralnico (praviloma enkrat letno; 
gre za začasno urejeno in opremljeno pokrito zbiralnico ali zabojnik za ločeno zbiranje 
nevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva določen krajši čas prepušča te 
frakcije izvajalcu javne službe; premična zbiralnica nevarnih frakcij je lahko tudi tovorno 
vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij) ali v zbirnih centrih, 

 kosovnih odpadkov v zbirnih centrih (oddaja je brezplačna), pogosto je zagotovljen tudi letni 
brezplačni odvoz in pa plačljiv odvoz po naročilu (ti odpadki se naknadno sortirajo – odpadke, 
ki se lahko predelajo, zbiralec odda pooblaščenim organizacijam v predelavo, ostale 
neuporabne odpadke pa odpelje na odlagališče), 

 posebnih odpadkov v zbirnih centrih. 
 
Odpadki, ki jih ne moremo razvrstiti med posamezne ločene frakcije, so mešani komunalni odpadki – 
ti se odlagajo posebej v črne zabojnike. So zmes vseh nenevarnih odpadkov, ki se jih ne da ločeno 
zbrati. To so odpadki, ki se jih ne da predelati, bodisi ker vsebujejo preveč nečistoč (npr. folija 
oziroma embalaža, onesnažena z ostanki vsebine, zemlje, betona), vsebujejo preveč komponent (npr. 
avtomobilska stekla), ali pa še ne obstaja ustrezna tehnologija predelave (npr. steklena volna). Odloži 
se jih na odlagališče nenevarnih odpadkov. 
 
Zbirni center (deponija) je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov, ki je urejen in opremljen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno skladiščenje 
ločenih frakcij komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstev. V zbirnih centrih se 
torej odložijo kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, les in lesena embalaža, 
večje količine ločenih frakcij, gradbeni material, avtomobilske gume, tekstil in obutev, biološki 
odpadki …, ki so primerni za nadaljnjo predelavo. Vsi občani posamezne občine, ki so plačniki 
komunalnih storitev, lahko v zbirnih centrih do 1m3 mesečno brezplačno oddajajo te odpadke 
(predložiti je treba le odrezek o plačilu zadnjega računa za komunalne odpadke). V zbirnih centrih ne 
sprejemajo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo) – 
gospodarski subjekti so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim 
zbiralcem in predelovalcem odpadkov.  
 
Kako pripraviti in sortirati odpadke za ločeno zbiranje, si poglejte v navodilih vaše občinske 
gospodarske javne službe.   
 
Občinske gospodarske javne službe določajo čas odvoza odpadkov iz tistih gospodinjstev, ki so 
vključena v organiziran odvoz odpadkov (glede na obremenjenost, praviloma je to enkrat tedensko). 
Ekološki otoki se praznijo na podlagi odločitve komunalne službe glede na njihovo obremenjenost. 
Ločeno zbrana embalaža, karton in steklo praviloma prevzamejo podjetja za ravnanje z odpadno 
embalažo, na katera so podjetja, ki v Sloveniji dajejo izdelke na trg, prenesla svojo odgovornost, da 
poskrbijo za recikliranje oziroma predelavo embalaže, ki ostane po uporabi izdelka. Papir (časopisni in 
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drug papir, ki ne šteje za embalažo) se praviloma proda podjetjem za predelavo papirja. Kosovnih 
odpadkov zaradi njihove teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odvažati tako pogosto kot 
gospodinjskih ali njim po sestavi podobnih odpadkov, zato se odvažajo v občasnih zbiralnih akcijah 
nekajkrat na leto.  
 
Prebivalec Slovenije je v letu 2013 proizvedel povprečno 414 kg komunalnih odpadkov ali malo več 
kot kilogram na dan. Količina vseh komunalnih odpadkov, ki so nastali v letu 2013, je bila 853.000 
ton; 63% teh odpadkov je nastalo v gospodinjstvih, 37% pa v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.54  
 
Glede na dejstvo, da se v Sloveniji odpadki (predvsem komunalni) še vedno pretežno odlagajo, so 
ukrepi Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki55 (ki šteje za državni načrt ravnanja s 
komunalnimi odpadki) namenjeni preusmeritvi komunalnih odpadkov z odlagališč v druge postopke, 
prednostno v pripravo za ponovno uporabo in recikliranje. Zaradi doseganja ciljev priprave za 
ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov morajo izvajalci javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov te prevzemati od povzročiteljev odpadkov po sistemu prevzemanja odpadkov 
»od vrat do vrat« (kuhinjske odpadke, odpadno embalažo in mešane komunalne odpadke), v 
zbiralnicah (odpadni papir in odpadno steklo) in v zbirnih centrih, kjer se prepuščajo vse ločene 
frakcije komunalnih odpadkov, vključno z odpadki z vrtov in kosovnimi odpadki.  
 
Problema, ki se pogosto pojavljata v zvezi z nenevarnimi oziroma komunalnimi odlagališči odpadkov, 
sta redko zagotavljanje storitve odvoza kosovnih odpadkov ali neprimerni delovni čas zbirnega 
centra. Oba prispevata k večjemu nezakonitemu odlaganju odpadkov. 
 
V kolikor ne veste, kam bi odložili konkreten odpadek, so Ekologi brez meja razvili aplikacijo, ki vam 
pove, kako glede na posamezno občino (ker so med občinami oziroma komunalnimi službami razlike 
v sistemih zbiranja) pravilno razvrstiti odpadek.56 

7.3.2 Odlagališča nevarnih odpadkov 

ZVO-1 opredeljuje nevarne odpadke kot odpadke, ki so zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s 
predpisom uvrščeni med nevarne odpadke.57 Nevarni odpadki so vsi odpadki, v katerih je 
koncentracija nevarnih snovi takšna, da imajo eno ali več nevarnih lastnosti: vnetljivo, jedko, 
rakotvorno, mutageno, eksplozivno, ekotoksično …58 Gre za zelo različno množico odpadkov, kot so 
čistila, laki, barve, topila, olja, kemikalije, pralni in kozmetični pripomočki, pršilci pod tlakom, baterije, 
akumulatorji, pesticidi in biocidi, fotokemikalije, kisline, odpadki z vsebnostjo živega srebra, jedilna in 
druga olja, računalniška oprema, zdravila, elektronska oprema, žarnice … Med nevarne odpadke sodi 
tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi. 
 
Vira nastanka nevarnih odpadkov sta dva59: 

 pri opravljanju proizvodnih in storitvenih dejavnosti, kjer se nevarne odpadke oddaja in je za 
pravilno uvrstitev odpadka ter njegovo pravilno oznako odgovoren sam povzročitelj 
odpadkov; 

 gospodinjstva, kjer se nevarni odpadki lahko prepuščajo v zbirnih centrih izvajalcev lokalnih 
javnih služb zbiranja in prevažanja komunalnih odpadkov, oz. se dvakrat letno oddajo v 
akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 

 
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati med mešane komunalne odpadke ali na ekološke otoke, še 
posebej pa ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali 
kanalizacijo. Oddati jih je treba v zbirni center na za to posebej namenjeno mesto ali ob akciji 
zbiranja nevarnih odpadkov na terenu. Nevarni odpadki se nato odložijo na odlagališče nevarnih 
odpadkov.  
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Na odlagališče za nevarne odpadke je dovoljeno odlagati le nevarne odpadke, prepovedano pa 
odlagati npr. komunalne odpadke60. Zahtevajo poseben način ravnanja, potrebno jih je strokovno 
uničiti, zato se ne odlagajo na odlagališča nenevarnih odpadkov. 

7.3.3 Radioaktivni odpadki 

Večina radioaktivnih odpadkov nastane pri obratovanju jedrskih elektrarn. Nastanejo pa tudi z 
uporabo radioaktivnih snovi v industriji, medicini in pri znanstvenih raziskavah. Največji povzročitelj 
radioaktivnih odpadkov v Sloveniji je Nuklearna elektrarna Krško, radioaktivni odpadki pa nastajajo 
tudi pri uporabi radioaktivnih snovi in izotopov v drugih dejavnostih, kot je npr. obratovanje 
raziskovalnega reaktorja TRIGA MARK II. 
 
V primerjavi z drugimi nevarnimi snovmi imajo radioaktivni odpadki toliko posebnih lastnosti, da 
ravnanje z njimi ni določeno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z drugimi nevarnimi odpadki, temveč ga 
ureja posebna zakonodaja. 
 
Več o radioaktivnih odpadkih si lahko preberete v dodatku k temu priročniku.  

7.3.4 Posebne vrste odpadkov 

Med posebne vrste odpadkov spadajo odpadne baterije in akumulatorji, izrabljena vozila, izrabljene 
gume, odpadna embalaža, zdravila, nagrobne sveče ter odpadna električna in elektronska oprema. S 
temi odpadki je treba ravnati na poseben način in za vsako kategorijo teh odpadkov veljajo posebna 
pravila. 
 

Odpadne baterije in akumulatorji 
 
Odpadne baterije in akumulatorji ne spadajo med mešane komunalne odpadke, saj lahko vsebujejo 
težke kovine (živo srebro, kadmij, svinec) in jih je treba zato ločeno zbirati in ustrezno predelati. 
Ravnanje z njimi ureja Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji (Ur. l. RS, št. 3/10, 64/12 in 93/12).  
 
Svinčevi akumulatorji, nikelj-kadmijeve baterije in baterije, ki vsebujejo živo srebro, so z Odločbo 
Komisije 2000/532/ES razvrščeni med nevarne odpadke. Druge kovine kot so cink, baker, mangan, 
litij in nikelj, ki se pogosto uporabljajo v baterijah, lahko prav tako predstavljajo potencialno 
nevarnost za okolje. Pri sežigu odpadnih baterij te kovine prispevajo k emisijam v zrak in 
onesnažujejo ostanke sežiganja. Če baterije končajo na odlagališčih, se lahko kovine pojavijo v 
izcednih vodah iz odlagališč, s tem pa lahko pride do sproščanja nevarnih snovi v tla in podzemne 
vode. Zato ta dva postopka odstranjevanja nista primerna za odpadne baterije in akumulatorje. Poleg 
tega se glede upravljanja z viri baterije obravnavajo kot vir sekundarnih surovin, zato je pomembno, 
da se vse zbrane odpadne baterije in akumulatorje reciklira. Na ta način se ponovno pridobijo kovine, 
vključno z dragocenimi kovinami, kot so nikelj, kobalt in srebro. 
 
Odpadne prenosne baterije in akumulatorje moramo hraniti ločeno od drugih odpadkov in jih: 

 prepuščati distributerju (v trgovinah), 
 prepuščati izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih 

odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, 
ali 
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 oddajati zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev neposredno ali v zbiralnicah 
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, če jih zbiralec vzpostavi. 

 
Proizvajalci avtomobilskih baterij in akumulatorjev pa morajo zagotoviti brezplačno prevzemanje 
odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov, ne glede na njihov izvor, 
prevzem pa ne sme biti pogojen z nakupom nove avtomobilske baterije ali akumulatorja.61 
 

Izrabljena vozila 
 
Pravila ravnanja z izrabljenimi vozili določa Uredba o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 
45/11-popr. in 26/12). Po njej mora zadnji imetnik izrabljeno vozilo oddati na zbiralnem mestu ali v 
obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil (ta prevzem je sicer brezplačen, vendar 
ga zbiralec lahko zaračuna, če vozilo ne vsebuje več bistvenih sestavnih delov ali sestavov, zlasti 
pogonskega mehanizma, šasije, katalizatorja in elektronskih sklopov za nadzor funkcij vozila, ali pa 
vsebuje druge odpadke, ki niso sestavni deli ali materiali vozila), prepovedano pa jih je pustiti v 
naravnem okolju, odvreči, razstaviti ali z njimi drugače nenadzorovano ravnati62. 
 
Po podatkih Statističnega urada RS63 je reciklaža izrabljenih vozil uspešna, saj je bilo npr. v letu 2012 
recikliranih skoraj 90 % evidentiranih izrabljenih vozil.64 
 

Izrabljene gume65 
 
Sistem ravnanja z izrabljenimi gumami določa Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS, št. 
63/09). Določena so  pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum, obveznosti v zvezi z dajanjem gum 
v promet ter druge obveznosti, povezane z ravnanjem z izrabljenimi gumami. 
 
Povzročitelj odpadkov (to so fizične in pravne osebe, ki so imetniki izrabljenih gum, serviserji in tisti, 
ki obnavljajo gume z namenom njihovega ponovnega dajanja v promet) mora izrabljene gume 
brezplačno oddati zbiralcu.66 
 
Financiranje sistema zagotavljajo pravni subjekti – zavezanci, ki gume proizvajajo, pridobivajo 
oziroma uvažajo in jih dajejo na slovenski trg. 
 

Embalaža in odpadna embalaža67 
 
Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala (les, papir, steklo, karton,…), namenjeni temu, da 
blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali 
varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega 
uporabnika. Pravila ravnanja z embalažo in odpadno embalažo so urejena v Uredbi o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 in 18/14) – ta 
nastane v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod. 
 
Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek (tj. odpadno embalažo, ki 
nastaja v gospodinjstvih), zbirati, hraniti in prepuščati v zbiralnicah ločenih frakcij ali v zbirnih centrih. 
 
Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo je v Sloveniji urejeno na podlagi načela podaljšane 
odgovornosti proizvajalca (to pomeni, da so za embalažo od njene proizvodnje do odstranitve po 
državnih predpisih odgovorni proizvajalci in uvozniki embalaže – zavezanci68). 
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Posebej o odpadnih zdravilih69 
 
Odpadna zdravila sodijo med odpadke, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvene (bolnišnice, zdravstveni 
domovi ...) in veterinarske dejavnosti in z njima povezanimi raziskavami, v gospodinjstvih in pri 
prometu zdravil na debelo in drobno. Pravila ravnanja z odpadnimi zdravili so določena z Uredbo o 
ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/08). 
  
Končni uporabniki, pri katerih nastanejo odpadna zdravila, le teh ne smejo uvrščati med mešane 
komunalne odpadke, temveč jih je treba ločeno zbirati. Odpadna zdravila, ki se uvrščajo med 
komunalne odpadke (iz gospodinjstev), se lahko prepusti izvajalcu lokalne javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, če je zagotovljen tak 
način zbiranja. V tem primeru mora biti urnik zbiranja vnaprej določen, običajno je objavljen na 
spletni strani izvajalca lokalne javne službe. 
   
Lahko se jih prepusti tudi imetniku dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno (javni 
lekarniški zavod, lekarnar ter druge osebe v skladu z zakonom, ki ureja zdravila) v posebnih zabojnikih 
za odpadna zdravila, ki so v sklopu njegovega poslovnega prostora, ali zbiralcu odpadnih zdravil ob 
kampanjah prepuščanja teh odpadkov. 
   
Odpadna zdravila, ki se morajo v skladu z navodilom za uporabo, če se ne porabijo, vrniti v lekarno, je 
treba prepustiti osebi lekarne ali imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, 
pooblaščeni za izdajo zdravil na zdravniški recept.  
   
Odpadna zdravila, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, je treba oddati 
zbiralcu teh odpadkov ali, po dogovoru, veletrgovcu z zdravili ali imetniku dovoljenja za opravljanje 
prometa z zdravili na drobno. 
 

Odpadna električna in elektronska oprema 
 
Ker električna in elektronska oprema vsebuje svinec, živo srebro, kadmij in krom, ki so nevarni za ljudi 
in okolje, je treba z njimi ravnati še zlasti previdno. Uredba o ravnanju z odpadno električno in 
elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 107/06 in 100/10 določa, da70: 

 odpadno opremo iz gospodinjstev (največ je velikih gospodinjskih naprav) prepustimo ali 
oddamo distributerju, izvajalcu občinske javne službe kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih 
odpadkov v zbirnih centrih, ali v zbiralnicah, katerih obratovanje zagotavlja proizvajalec ali 
pridobitelj, 

 odpadno opremo, ki ni odpadna oprema iz gospodinjstev, oddamo distributerju, proizvajalcu 
ali pridobitelju te opreme. 

 
Pooblaščeni izvajalci proizvajalcev prevzemajo odpadno električno in elektronsko opremo, ki je nato 
v centrih za obdelavo razstavljena, izločene so nevarne komponente in snovi, nato pa je predana v 
nadaljnjo obdelavo in recikliranje.71 

7.3.5 Odlagališča inertnih odpadkov 

Inertni odpadki so odpadki, ki niso fizikalno, kemično ali biološko reaktivni in ne razpadejo ali zgorijo, 
hkrati pa ne vplivajo škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki bi lahko povzročil 
onesnaženje okolja ali škodoval zdravju72. Mednje spadajo tudi gradbeni odpadki (ki pa ne sodijo med 
kosovne odpadke!). Primera takih odpadkov sta npr. pesek in beton. 
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Ravnanje z gradbenimi odpadki določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 
(Ur. l. RS, št. 34/08). Za ravnanje z njimi je v celoti odgovoren investitor. 
 
Z gradbenimi odpadki se velikokrat ravna nezakonito. Pogosto se ne oddajajo pooblaščenim 
zbiralcem ali predelovalcem odpadkov, temveč osebam, ki niso zbiralci tovrstnih odpadkov, ali pa se 
jih nezakonito odloži v okolje.73 Vedno večji delež odpadkov na divjih odlagališčih predstavljajo 
gradbeni odpadki, sploh taki, pri katerih je iz količine odpadkov razvidno, da so nastali pri 
obnovitvenih delih v gospodinjstvih. V Sloveniji namreč nimamo urejenih odlagališč za inertne 
odpadke (med katere spadajo tudi gradbeni) in tudi ne posebnih centrov za zbiranje gradbenih 
odpadkov (ki jih sicer uredba predvideva), za odlaganje gradbenih odpadkov v zbirni center pa je 
treba plačati razmeroma visoke zneske (brezplačno se običajno lahko odda le majna količina 
odpadkov mesečno). 
 

Kakšno je pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki? 
 
Povzročitelj gradbenih odpadkov je oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja, če zaradi 
graditve objekta (rekonstrukcije, vzdrževalnih del) nastajajo gradbeni odpadki.74 
 
Če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja gradbenih del ne preseže največje, z 
uredbo določene količine (gl. prilogo Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih), 
mora investitor zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center. Za večje količine se običajno pri komunalni 
službi proti plačilu lahko najamejo zabojniki, tudi za dalj časa, ki se postopoma oddajajo v zbirni 
center. 
 
Kadar so količine odpadkov večje od največje določene količine iz uredbe, mora investitor (ne 
izvajalec del!, kot se velikokrat dogaja v praksi, ko investitorji breme preložijo na izvajalce) zagotoviti 
oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. 
Investitor lahko gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbišču, obdela sam, če ima za to 
okoljevarstveno dovoljenje, oz. posamezne, z uredbo določene gradbene odpadke sam pripravi za 
ponovno uporabo, ne da bi za to pridobil okoljevarstveno dovoljenje. Če količina gradbenih odpadkov 
v celotnem času izvajanja gradbenih del ne preseže največje, z uredbo določene količine, mora 
zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center, ki ga uporablja zbiralec gradbenih odpadkov.75 
 

Posebej o azbestu76 
 
Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken. Odporna so na kislino, lužila in visoko 
temperaturo. Zaradi omenjenih lastnosti so ga v preteklosti v veliki meri uporabljali v industriji in 
gradbeništvu.  
 
Azbest je nevaren za ljudi, ker je sestavljen iz vlaken, ki se zelo rada lomijo vzdolžno, pri čemer 
nastajajo tanjša, iglam podobna vlakna. Ker so tako majhna, da jih ne vidimo, in brez vonja, jih lahko 
vdihamo, ne da bi za to vedeli. Pri vdihavanju lahko vlakna pridejo globoko v pljuča in povzročijo 
bolezni kot so azbestoza in rak pljuč (mezoteliom - redko obliko raka popljučnice ali potrebušnice 
skoraj v vseh primerih povzroči azbest). Med prvo izpostavljenostjo in pojavom znakov bolezni lahko 
mine tudi do 40 let. 
 
Slovenija je z Zakonom o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Ur. l. RS, št. 56/1996) in z Uredbo o 
prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov 
(Ur. l. RS, št. 49/2001) s 1. 1. 2003 povsem ukinila proizvodnjo, promet in uporabo azbesta in 
azbestnih izdelkov. Dovoljena je le uporaba za azbestne izdelke, ki so bili na dan 28. 6. 2001 (ko je bila 
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uveljavljena uredba) že v uporabi. Do kdaj morajo biti tudi ti izdelki odstranjeni, slovenska 
zakonodaja žal ne določa. 
 
Da se prepreči oziroma zmanjša emisijo azbestnih vlaken v okolje, so predpisana obvezna ravnanja 
pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah, kadar se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest. Določa jih Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, 
instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 60/06). 
Odstranjevanje azbestnih odpadkov lahko izvaja le oseba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje, razen če 
gre za dela manjšega obsega77. Tudi pravilno izvajanje določb te uredbe nadzoruje Inšpektorat RS za 
okolje in naravo. 
 
Nekateri zbirni centri sprejemajo azbestne odpadke, nekateri ne. V kolikor jih morate odstraniti, 
predvsem pri obnovitvenih delih v gospodinjstvih, jih nikar ne odložite v naravo! Preverite, kakšen 
sistem zbiranja obstaja v vaši občini, in jih oddajte pristojnim službam. Najboljše pa jih je predhodno 
zmočiti, da se minimizira prašenje, in zaviti v plastične folije – sicer se lahko zgodi, da jih nihče ne bo 
hotel prevzeti78. 
 
Azbestne odpadke se odstranjuje z odlaganjem na odlagališče nenevarnih odpadkov. Za to je 
odgovoren investitor. Upravljalec odlagališča pa mora zagotoviti, da se azbestni odpadki odlagajo na 
vnaprej določeno odlagalno polje za azbest, ki mora biti vidno označeno in namenjeno samo 
odlaganju azbestnih odpadkov. Investitor lahko azbestno-cementne odpadke (v katerih je bil azbest 
primešan cementu, ki je delovalo kot vezivo za azbestna vlakna) prepusti v nadaljnje ravnanje tudi 
zbiralcu gradbenih odpadkov. 

7.3.6 Izpusti snovi v vodo 

Že v ZVO-1 je uveljavljen princip »prepovedi in omejitev«, ki se nanašajo na varstvo voda pred 
onesnaževanjem (predvsem skozi določila o okoljevarstvenih dovoljenjih za obratovanje naprav in 
določila o odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode). 
 
Konkretno pa ZV-1 določa, da je v vode prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali 
predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih 
lastnosti lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda 
ali ogrožajo vodne objekte in naprave, ter odpadke. Na vodnem in priobalnem zemljišču je 
prepovedano: 
1.     odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, 
2.     odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi, 
3.     odlaganje odpadkov79. 
 
ZV-1 posebej določa, da je vsako izlivanje, odmetavanje ali odlaganje nevarnih ali škodljivih snovi v 
vode, na vodno ali priobalno zemljišče ali na zemljišče v varstvenem območju, povzročitelj ali oseba, 
ki te dogodke opazi, dolžna nemudoma prijaviti centru za obveščanje, skladno s predpisi na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (13 regijskih centrov za obveščanje sprejema klice v sili 
na številko 112 24 ur na dan, vse dni v letu – aktivirajo gasilce, službe nujne medicinske pomoči in 
druge reševalne službe ter obveščajo pristojne inšpekcijske službe), pristojni inšpekciji ali policiji80 in 
storiti vse, kar je v njeni moči, da so posledice za okolje čim manjše81. 
 
Odvajanje odpadnih voda, oddajanje toplote v površinske vode in odvzem toplote iz površinskih voda 
je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa ZV-1 in predpisi na področju varstva okolja82. 
Dovoljene izpuste snovi v vodo imenujemo tudi emisije83 snovi v vode. 
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Področje ureja vrsta podzakonskih aktov, osrednja pa je Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12 in 64/14), sprejeta na 
podlagi ZVO-1. Uporablja se za ravnanje z odpadno vodo iz objektov in naprav. Odpadna voda je 
voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali vode. 
Lahko je komunalna (iz gospodinjstev in objektov v javni rabi), industrijska ali padavinska. Sistem 
zagotavlja, da se odpadne vode odvedejo in nato očistijo s čistilnimi napravami pred vrnitvijo v okolje 
(skozi fizikalne, kemijske in biološke procese se voda očisti do te mere, da ni več škodljiva za okolje, 
predvsem so izločene težke kovine in druge zelo škodljive snovi), odpadno blato pa uporabi za druge 
koristne namene. Uredba določa mejne vrednosti emisije snovi (vrednost, na podlagi katere se 
vrednoti izpust snovi in ugotavlja čezmerna obremenitev okolja zaradi izpusta snovi v javno 
kanalizacijo ali v vode pri odvajanju odpadne vode), podrobneje določa zahteve glede 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje čistilnih in ostalih naprav, ter nalaga prepovedi in 
omejitve pri odvajanju odpadnih voda neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode.  
 
Poleg splošne emisijske uredbe pa emisije snovi iz posameznih vrst dejavnosti ureja še vrsta posebnih 
uredb, ki določajo specifične mejne vrednosti in obveznost izvajanja specifičnih ukrepov za 
posamezne vrste dejavnosti. Seznam le teh najdete na spletni strani ARSO.84 
 
Inšpektorat RS za okolje in naravo je pristojen, da nadzoruje celotno področje, poleg prej navedenih 
škodljivih izpustov med drugim nadzoruje tudi npr. ravnanje z blatom iz čistilnih naprav (ki ostane pri 
čiščenju odpadnih voda in se potem lahko nadalje uporabi, kot npr. gnojilo na kmetijah), 
onesnaževanje podzemne vode z odvajanjem odpadne vode, uporabo fitofarmacevtskih sredstev in 
skladiščenjem tekočih nevarnih snovi, preverjanje zmogljivosti in delovanja čistilnih naprav, 
preverjanje stanj kanalizacijskih omrežij, ali se izvaja obratovalni monitoring naprav s strani njihovih 
upravljavcev ipd.85. 
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8 INŠPEKCIJSKI POSTOPEK 

Država sprejema obvezujoče predpise in mora kot suvereni subjekt oblasti poskrbeti tudi za njihovo 
dosledno izvajanje. Predpisi, ki so zgolj na papirju, njihov učinek pa ni viden v praksi, ne služijo 
nikomur. Inšpekcijski nadzor je ena ključnih funkcij javne uprave, saj zagotavlja nadzor nad 
izvrševanjem predpisov ter nudi povratne informacije upravi (t.i. regulatorna povratna zanka), tako 
da se seznani z učinki sprejetih predpisov ter oblikuje ustrezne spremembe in ukrepe. Nadzorno 
funkcijo kot del izvršilnih nalog državne uprave izvajajo državne inšpekcijske službe. 
 
Prisilna narava inšpekcijskega dela zagotavlja, da naslovniki pravnih norm spoštujejo predpise, hkrati 
pa norme varujejo pravice in pravne koristi posameznikov, ki so jim bile priznane z zakoni in drugimi 
predpisi. Pomemben vidik dela inšpekcij je tudi njihova preventivna funkcija, saj lahko z ustreznim 
opozarjanjem in svetovanjem odvrnejo marsikatero kršitev predpisov. 
 
V inšpekcijskem postopku inšpektor kot uradna oseba s posebnimi pooblastili ugotavlja, ali oseba, 
katere delovanje nadzira – tj. inšpekcijski zavezanec, spoštuje zakone in predpise s področja 
njegovega nadzora. V izvrševanju tega nadzora sme inšpektor odrediti z zakonom določene ukrepe, ki 
posegajo v pravni položaj nadzorovanih oseb ali tretjih. S temi ukrepi odloča o pravicah, dolžnostih in 
pravnih interesih nadzorovanih oseb, inšpektorjeva odločitev pa lahko predstavlja tudi korist ali 
drugačno pravno spremembo pravnega položaja drugih oseb.86 
 
Učinkovita inšpekcija je predvsem tista, ki: 

 dobro obvladuje svoje področje,  
 hitro reagira na kritične kršitve predpisov v nadziranem okolju (odzivnost), 
 zna postavljati prioritete in ločiti bistveno od nebistvenega, 
 deluje preventivno in ob manjših kršitvah uporablja načelo sorazmernosti ukrepa in kršitve. 

 
Temeljna načela nadzora nakazujejo način, kako naj se predpise v konkretnem primeru pravilno 
uporablja. Načelo samostojnosti določa, da so inšpektorji pri opravljanju nalog nadzora v okviru 
svojih pooblastil samostojni. Načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov določa, 
da inšpektorji opravljajo naloge nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih 
in fizičnih oseb, saj javni interes, izražen v zakonodaji, služi tudi zasebnemu interesu. Inšpektor v 
svojem osnovnem poslanstvu izvaja inšpekcijski nadzor v javnem interesu, kar pomeni, da nadzira 
spoštovanje sprejetih (javno)pravnih predpisov ter tudi ukrepe, kjer se ugotovi njihova kršitev. 
Načelo sorazmernosti pomeni, da lahko pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih 
in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora, načelo 
javnosti pa pomeni, da morajo o svojih ukrepih obveščati javnost, če je to potrebno. 
 

a) Razmerje med ZIN in področnimi (materialni - specialni) zakoni 
 
Primarni pravni temelj inšpektorjevega delovanja je področni zakon (npr. ZVO-1: členi 156 do 162c, 
ZV-1: členi 174 do 181, ZGO-1: členi 26, 69, 74, 82, 84, 88, 90, 97 in drugi … itd.). V razmerju do ZIN so 
področni zakoni tisti specialni predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor posamezne inšpekcijske službe. 
Tovrstni predpisi so bodisi materialni predpisi, ki hkrati vsebujejo določbe glede inšpekcijskega 
nadzora, bodisi so v celoti namenjeni urejanju postopka inšpekcijskega nadzora. 
 
Za vprašanja postopka, ki s področnim zakonom niso urejena, velja ZIN. Za postopkovna vprašanja, ki 
tudi z ZIN niso urejena, pa se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. 
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b) Razmerje med ZIN in ZUP 
 
Zakon o splošnem upravnem postopku ureja pravila postopka, in sicer tako, da se glede vseh 
postopkovnih vprašanj, ki niso urejena v ZIN oziroma posebnem, materialnem zakonu, uporablja ZUP. 
 
Tako npr. ZIN v poglavju VI. »Postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora« ureja položaj 
stranke, pooblastila za opravljanje posameznih dejanj v postopku, opravljanje strokovnih del v 
inšpekcijskih zadevah, ustavitev postopka, pravice in dolžnosti zavezancev v postopku inšpekcijskega 
nadzora, pritožbo zoper odločbo inšpektorja ter stroške inšpekcijskega postopka«. Navedeno 
pomeni, da se v teh primerih uporablja ZIN, za postopkovna vprašanja, ki jih ZIN ne ureja, pa pride v 
poštev uporaba določb ZUP (t.i. subsidiarna uporaba). 
 
Ob tem mora inšpektor kot javni uslužbenec spoštovati tudi načela Zakona o državni upravi in Zakona 
o javnih uslužbencih. V primerih, ko inšpektor nastopa kot prekrškovni organ, pa postopa po Zakonu 
o prekrških. 

8.1 Inšpekcijski postopek 
 
Inšpekcijski postopek se vodi po uradni dolžnosti. Upravni postopek (in s tem tudi inšpekcijski) se po 
uradni dolžnosti začne, ko opravi pristojni organ v ta namen kakršnokoli dejanje87. Lahko je redni 
(načrtovan – letni program) ali izredni (nenačrtovan), nenajavljen ali predhodno najavljen – s 
slednjim pa se hkrati izvede tudi preventivna funkcija. 
 
Infografika 5: Vrste inšpekcijskega nadzora 

 

8.1.1 Redni postopek 

Podlaga začetku rednega inšpekcijskega nadzora je letni načrt - program dela inšpekcije. Načrt dela 
se po posameznih področjih nadzora oblikuje glede na (nove) vsebinske obveznosti predpisov, ob 
upoštevanju števila inšpekcijskih zavezancev in ugotovljenih kršitev iz preteklega obdobja ter obsega 
redne letne preglede podjetij ter specifične akcije nadzora nad izvajanjem posameznih predpisov. 
 
Tudi odločitev o tem, kako točno bo potekal inšpekcijski postopek, je v rokah inšpektorja. Ta 
samostojno presoja, ali bi mu najava otežila ali olajšala izvajanje nadzora in se na tej podlagi odloča, 
ali bo svoj nadzor predhodno najavil ali ne. Inšpektor ima v zakonodaji tudi številna pooblastila, za 
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uporabo katerih se odloča po lastni presoji. Tekom postopka (pri izvrševanju pooblastil), izrekanju 
ukrepov, določanju roka za odpravo nepravilnosti in izvršbi je dolžan spoštovati načelo sorazmernosti 
ter s svojim postopanjem posegati v položaj osebe, ki jo nadzoruje, le do meje, ki je nujno potrebna, 
da opravi svoje delo in zagotovi zavezančevo zakonito delovanje. Kljub temu zoper samo kršitev 
načela sorazmernosti tekom postopka na prvi stopnji ni učinkovitega pravnega sredstva. Z izjemo 
primera, ko bi inšpektorjevo delovanje pomenilo poseganje v človekove pravice zavezanca, zoper kar 
je mogoča tožba za varstvo človekovih pravic pred Upravnim sodiščem; pa še za tovrstno tožbo tožnik 
ob prenehanju kršitev izgubi pravni interes. 

8.1.2 Izredni postopek 

Podlaga izrednemu inšpekcijskemu nadzoru je prijava, vloga, pritožba s strani prijavitelja. Inšpektor o 
uvedbi postopka na podlagi prijave sicer samostojno odloča, vendar velja opozoriti, da  je v primerih, 
ko ugotovi, da dejstva iz prijave kažejo na kršitev predpisov, inšpekcijski postopek dolžan uvesti. V 
praksi ga tako ne bo uvedel le, če iz prijave ni mogoče razbrati nikakršnih kršitev. V primeru dvoma, 
ko želi inšpektor pridobiti dodatne informacije o primeru in v ta namen opravi kakršnokoli dejanje 
(npr. zahteva listine, opravi ogled itd), se je pravno gledano inšpekcijski postopek že začel. Zavezanec 
zoper odločitev inšpektorja, da bo postopek uvedel, nima pravnih sredstev in se ji ne more upreti. 
 
V najvišjo prioriteto inšpektorjevih obravnav sodijo: 

 zadeve, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za 
premoženje večje vrednosti; 

 prijave v primerih, ko se vsebina prijave nanaša na delovno področje iz I. prioritete načrta 
dela; 

 odgovori Varuhu človekovih pravic, odgovori na poslanska vprašanja, poročila ministrstvu,  
Državnemu zboru; 

 odgovori nevladnim organizacijam. 
 
Praviloma se izredni pregledi izvajajo nenapovedano, na kraju samem, in so ozko usmerjeni le na 
vsebino prijave. Število prejetih prijav, pobud in zahtev za razna poročila se iz leta v leto povečuje, 
njihova vsebina pa je različna tako po vsebini kot tudi po zahtevnosti. 

8.1.3 Drugi postopki (pregledi) 

V to kategorijo sodijo aktivnosti inšpektorja, ki jih inšpektor ne opravi na terenu oz. kraju samem, so 
pa povezane z nalogami inšpekcijskega nadzora. To so predvsem aktivnosti, povezane s prekrškovnim 
postopkom (zaslišanje strank), pregled dokumentacije (poročila, monitoringi) in priprave na 
inšpekcijski nadzor88.  
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8.2 Postopek pred inšpekcijskim organom 

8.2.1 Dokumenti inšpekcijskega postopka pred izdajo odločbe 

a) Vloga/prijava  
 
Ko uradna oseba prejme v obravnavo konkretno vlogo (prijavo), mora biti ta razumljiva in mora 
obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava. Kot je bilo že predhodno obravnavano so z vlogami 
mišljene tudi zahteve, predlogi, prijave, anonimne prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga 
dejanja, s katerimi se obrača na organe. 
 
Predvsem mora vloga/ prijava obsegati: 
• navedbo organa, kateremu se pošilja,  
• zadevo, katere se tiče, 
• zahtevek oziroma predlog,  
• navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec,  
• osebno ime, firmo oziroma osebno ime vlagatelja,  
• prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca, 
• podpis. 
 
Infografika 6: Vsebina in kakovost vloge 
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Vloga se lahko vloži na predpisanem ali drugače pripravljenem obrazcu. Ne glede na določbe drugih 
predpisov se za obrazce, predpisane zgolj v fizični obliki, šteje, da so z enako vsebino predpisani tudi v 
elektronski obliki. Vloga se izroči organu, ki je pristojen za sprejem; vloži se lahko vsak delavnik med 
poslovnim časom, po elektronski poti pa ves čas. Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje 
po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za 
sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge. 
Organ, ki je pristojen za sprejem vloge oziroma ustnega sporočila, je dolžan sprejeti vlogo v fizični 
obliki, ki se mu izroči, oziroma vzeti ustno sporočilo na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače 
pripravljen obrazec in pri tem ugotoviti istovetnost vložnika, razen v primerih, ko je vložnik uradni 
osebi osebno znan. Uradna oseba, ki sprejme vlogo v fizični obliki, oziroma vzame ustno sporočilo na 
zapisnik, oziroma na predpisan ali drugače pripravljen obrazec, mora vložniku na njegovo ustno 
zahtevo potrditi prejem.89 

Stranki vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki 
jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnostih ali nosilci javnih 
pooblastil – te podatke si mora po uradni dolžnosti priskrbeti uradna oseba, ki vodi postopek. 
Podatek je mogoče pridobiti z neposrednim elektronskim ali fizičnim vpogledom v uradno evidenco, 
ali na podlagi zahteve (v fizični ali elektronski obliki)90 91. 
 
Infografika 7: Vložitev vloge 
 

 
 

b) Vabilo 
 
Organ, ki vodi postopek, ima pravico povabiti tistega, čigar navzočnost je v postopku potrebna, če 
prebiva na njegovem območju.  Povabiti je treba s pisnim vabilom, če ni s posebnimi predpisi določen 
drugačen način. Povabljeni se mora odzvati vabilu.  
 
V pisnem vabilu je treba navesti: 

 ime in sedež organa, ki vabi,  
 osebno ime in naslov tistega, ki je povabljen,  
 kraj in dan, če je mogoče pa tudi uro prihoda,  
 v kateri zadevi in kot kaj je povabljen (kot stranka, priča, izvedenec itd.),  
 katere pripomočke in dokazila naj prinese,  
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 da sme pripeljati priče, na katere se namerava sklicevati. 
 
V vabilu mora biti navedeno, ali mora povabljeni priti osebno ali lahko pošlje pooblaščenca, ki ga bo 
zastopal. 
 
Povabljenega je treba seznaniti in opozoriti na posledice, če se vabilu ne odzove ali če ne opraviči 
morebitnega izostanka. Če povabljeni zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega opravičenega vzroka ne 
more priti, mora to takoj po prejemu vabila sporočiti organu, ki mu je vabilo poslal, če nastane vzrok 
pozneje, pa takoj, ko zanj zve. Ob sporočilu organu je treba predložiti dokazilo, ki opravičuje 
izostanek, razen če to ni mogoče. Če stranka dokazila ne predloži, čeprav bi bilo to mogoče, se šteje, 
da izostanek ni opravičen.92 
 
Infografika 7: Možni ukrepi glede neodziva na pravilno vabilo 

 
 

c) Zapisnik 
 
Zapisnik se sestavi v skladu z zakonom. Je dokaz o poteku in vsebini opravljenega dejanja in danih 
ustnih izjav.93 Za pravilno sestavljene zapisnike je v ZUP vzpostavljena domneva, da dokazujejo potek 
in vsebino posameznega dejanja in podanih izjav in imajo tako značaj javne listine (pomeni, da velja 
za resnično, kar je v njih zapisano), razen tistih delov, h katerim je zaslišanec dal pripombo, da niso 
pravilno sestavljeni. Zato je potrebno pripombe na zapisnik, v katerem je podana izjava, podati 
pravočasno, in sicer takoj po branju zapisnika, ter paziti, da jih inšpektor pred zaključkom tudi 
pravilno vnese v dopolnitev zapisnika. 
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Infografika 8: Sestava zapisnika 

 
 
Kasneje je sicer dovoljeno dokazovati nepravilno sestavo zapisnika, vendar ni mogoče uspeti z 
ugovori, da v pravilno sestavljenem zapisniku vsebina izjave ni bila takšna, kot izhaja iz zapisnika94. 
Zato je pisanje zapisnika v ZUP strogo formalizirano95. Tako morajo mesta, ki so bila do sklenitve 
zapisnika prečrtana, ostati čitljiva, s svojim podpisom pa jih mora overiti uradna oseba, ki vodi 
postopek. V že podpisanem zapisniku se ne sme nič dodati ali spremeniti, temveč se dopolnitev že 
sklenjenega zapisnika zapiše v dodatku. Če obsega zapisnik zaslišanja več oseb, se mora vsaka od njih 
podpisati pod tistim delom zapisnika, kjer je zapisana njena izjava. Če ima zapisnik več strani, mora 
vsako stran na koncu s svojim podpisom overiti uradna oseba96. Zapisnik, ki ni sestavljen skladno z 
zakonskimi zahtevami, izgubi naravo javne listine. Tudi tak ohrani neko dokazno vrednost, o kateri 
odločujoča oseba (tako kot o drugih dokazih) presodi po lastni presoji,  vendar pa zanj ne velja 
domneva, da dokazuje potek postopka in vsebino podanih izjav.97 
 

Načelo zaslišanja v inšpekcijskem postopku 
 
Inšpekcijski zavezanec (oseba, ki mu je z odločbo nekaj naloženo) – in morebitni stranski udeleženec 
– mora imeti v inšpekcijskem postopku pred izdajo odločbe možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in 
dokazih, na katera inšpektor opre svojo odločitev. Zavezanec mora torej imeti možnost pregledovati 
dokumentacijo postopka in možnost, da se izjavi o vseh opažanjih inšpektorja, o izjavah zaslišanih, 
eventualnem mnenju izvedenca oziroma strokovne organizacije, izpovedbah nasprotne stranke itd. 
Kršitev te pravice pomeni absolutno bistveno kršitev postopka, ki je v primeru pritožbe razlog za 
odpravo odločbe98. 
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Glede nujne prisotnosti te osebe oziroma zakonitega zastopnika med samim dejanjem inšpekcijskega 
postopka so v 29. členu ZIN glede na ZUP določene nekatere posebnosti. Zavezanec oziroma 
odgovorna oseba zavezanca ima sicer pravico prisostvovati pri opravljanju nalog inšpekcijskega 
nadzora, a lahko inšpektor tudi brez njene prisotnosti opravi vsa ugotovitvena in dokazna dejanja. 
Vendar mora, kadar ne gre za nujne in neodložljive ukrepe, inšpektor zavezanca pred izdajo odločbe 
seznaniti z zapisnikom o inšpekcijskem pregledu in ga pozvati, da se v določenem roku, ki ne sme biti 
krajši od 48 ur, izjavi o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah. Po preteku tega roka pa lahko, ne da bi bil 
dolžan zavezanca zaslišati, izda inšpekcijsko odločbo.99 
 

d) Uradni zaznamek 
 
Uradni zaznamek je kratek, enostaven in strjen pisni sestavek, ki ga naredi uradna oseba, opremi z 
datumom in potrdi s svojim podpisom. Vsak uradni zaznamek je potrebno sestaviti kot samostojni 
uradni dokument s potrebnimi sestavinami. 

8.2.2 Postopek po prejeti prijavi 

Inšpektor po prejeti prijavi začne z opravili inšpekcijskega nadzora (ogled, zapisnik o ogledu). V 
primeru, ko je bilo v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da zavezanec kršitve ni storil, se 
postopek ustavi s sklepom oz. v primeru ogleda z opombo na koncu zapisnika oz. se to navede v 
dopisu v primeru opravljenega vzorčenja, ko je zavezancu poslan izvid analize100. 
 
V sklepu oz. zapisniku se navede obseg opravljenega nadzora in razloge za ustavitev. Ker vlagatelj 
prijave nima statusa stranke v postopku, nima možnosti pritožbe na takšno odločitev. V kolikor pa 
inšpektor ugotovi kršitev in izda odločbo, ima kršitelj kot stranka v postopku možnost pritožbe. 
Možnost pritožbe ima lahko tudi prijavitelj, če je dosegel položaj stranskega udeleženca. Pritožba 
zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. V 
kolikor prijavitelj oz. kršilec meni, da je inšpektor napačno ukrepal glede na predpis, lahko prošnjo za 
razlago predpisa naslovi na ustrezno ministrstvo, ki je pristojno za razlago. 

8.2.3 Inšpektorjeva pooblastila 

Inšpektor je uradna oseba s posebnimi (v zakonu opredeljenimi) pooblastili, ki mu dajejo široke 
možnosti nadzora. Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih 
pooblastil samostojni101. Inšpektor je npr. brez predhodnega obvestila pooblaščen vstopiti in 
pregledovati zemljišča, poslovne prostore, opreme in naprave, pregledati in začasno odvzeti 
dokumentacijo, začasno zaseči predmete, ki se uporabljajo za kršitve ali so produkt prekrška, 
brezplačno odvzeti vzorce snovi, materialov in predmetov itd.102 Če zavezanec brez upravičenih 
razlogov ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, kjer se dejavnost opravlja, ima inšpektor pravico 
vstopiti v prostor mimo volje zavezanca ob pomoči policije. Stroške vstopa in morebitno škodo, ki pri 
tem neizogibno nastane, pa nosi zavezanec. Na inšpektorjevo zahtevo mora zavezanec v določenem 
roku podati tudi pisno pojasnilo, dokumentacijo in izjavo v zvezi s predmetom nadzora. Zavezanec 
lahko odkloni le vstop v stanovanjske prostore, če inšpektor nima ustrezne odločbe sodišča, ne more 
pa ovirati vstop v poslovne prostore ali dostop do naprav, delovnih sredstev in drugih stvari, ki se ne 
nahajajo v stanovanju103. 
 
Inšpektor ima po ZIN obsežna pooblastila tudi v razmerju do tretjih oziroma oseb, katerih delovanja 
ne nadzira v konkretnem inšpekcijskem postopku. Te so na zahtevo inšpektorja dolžne posredovati 
dokaze in druge podatke, omogočiti zaslišanje prič ter ogled poslovnih, proizvodnih ali drugih 
prostorov in zemljišča, ki jih je v okviru postopka inšpekcijskega nadzora potrebno ogledati, ker 
obstaja utemeljen sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnosti ali da se tam nahajajo stvari 



43 
 

zavezanca. Vendar smejo tretji (za razliko od osebe, zoper katero teče inšpekcijski postopek) ogled 
odkloniti, če bi z ogledom spravil sebe v hudo sramoto, občutno premoženjsko škodo ali v kazenski 
pregon ali če bi z ogledom prekršili dolžnost ali pravico varovati poslovno, poklicno, umetniško ali 
znanstveno tajnost in v drugih primerih, pri katerih bi bila z ogledom kršena dolžnost, da morajo 
ohraniti kot tajnost tisto, kar so izvedeli kot duhovnik, odvetnik, zdravnik oziroma pri opravljanju 
drugega poklica ali dejavnosti, ki vsebuje enako obveznost. Če tretji brez opravičenih razlogov ne 
dovoli ogleda, se ga lahko denarno kaznuje. Če kljub temu ne dovoli ogleda, se lahko ogled opravi 
tudi proti njegovi volji. Zaradi ustavno zagotovljene nedotakljivosti stanovanja pa lahko tudi tretji 
zavrne inšpekcijski ogled stanovanjskih prostorov, če inšpektor ne poseduje odločbe pristojnega 
sodišča, ki mu ta ogled dovoljuje. 
 
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora se je inšpektor dolžan izkazati s službeno izkaznico. 
Zavezanec in druge osebe so mu dolžne omogočiti nemoteno opravljanje nadzora. V nasprotnem 
primeru jih lahko inšpektor skladno z 38. členom ZIN oglobi  z globo, pri čemer se  globa za prekršek 
lahko izreče tudi večkrat zapored. 
 
V zvezi z zaslišanjem priče velja opozoriti, da se je povabljeni dolžan odzvati povabilu in praviloma 
tudi pričati (glej podpoglavje 8.3.2.) Izjemoma sme odkloniti odgovor na posamezno vprašanje v 
enakih primerih kot ima možnost odkloniti ogled. Če odkloni pričevanje brez opravičljivega razloga, 
pa jo organ lahko oglobi. Pri tem je kriva izpovedba kaznivo dejanje, na kar mora biti priča sicer 
opozorjena104. 

8.3 Stranke v inšpekcijskem postopku 
 
Položaj stranke v inšpekcijskem postopku ima samo inšpekcijski zavezanec (fizična ali pravna oseba), 
zoper katerega se vodi inšpekcijski postopek. Priznanje lastnosti (položaja) stranke v postopku je 
odvisna od materialnega predpisa, ki ureja neko področje. Organ mora med postopkom po uradni 
dolžnosti skrbeti, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali pravne koristi, bi  lahko 
vplivala odločba105. Organ mora osebe, za katere ve oziroma to izve med postopkom, po uradni 
dolžnosti obvestiti (pritegniti) o pravici udeležbe v postopku (o tem ni treba izdati posebnega sklepa). 
Če kdo zahteva vstop v postopek (med postopkom) oz. priznanje lastnosti stranke, se o tem obvestijo 
druge stranke, uradna oseba pa izda o tem sklep (zoper zavrnilni sklep je dovoljena pritožba).  
Prosilec mora v vlogi navesti, v čem je njegov pravni interes (tj. neposreden, na zakon ali drug predpis 
oprt osebni interes), in predložiti dokaze.106 Če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranka ali 
stranski udeleženec ta možnost ni bila dana, gre za bistveno kršitev pravil postopka107, in je tudi 
razlog za obnovo postopka. 
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Infografika 9: Stranke v postopku 
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Infografika 10: Udeleženci postopka 

 

8.4 O položaju tretjih v inšpekcijskem postopku 
 
Osebe, zoper katere ne teče inšpekcijski postopek, imajo lahko v zvezi s tem postopkom različne 
pravice oziroma položaje. 

8.4.1 Prijavitelj 

V skladu z ZIN mora inšpektor obravnavati vse prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz 
svoje pristojnosti. Obravnavati mora tudi anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so 
prijave neresne oziroma lažne.108 
 
Prijavitelj s samo prijavo ne postane stranski udeleženec v postopku, lahko pa se na njegovo zahtevo 
obvesti o ukrepih, pri čemer mora prijavitelj svojo zahtevo glede obveščenosti podati ob prijavi109. Ne 
pomeni pa, da tega položaja ne more pridobiti, če izkaže, da ima v zadevi pravni interes110.  
 
V primeru, da vlagatelj ob vložitvi svoje vloge ne zahteva od inšpektorja, da ga obvesti o sprejetih 
ukrepih, pa lahko le ta tudi naknadno zahteva te podatke s konkretno vlogo za dostop do informacij 
javnega značaja (priloga 2)111 na podlagi zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. ZVO-1 
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namreč, v okviru načela javnosti, določa da so okoljski podatki javni in da ima vsakdo pravico do 
dostopa do okoljskih podatkov skladno z zakonom112, pri čemer določa, da je okoljski podatek 
katerakoli informacija v pisni, vizualni, zvočni, elektronski ali drugi materialni obliki, ki se nanaša na 
okolje113. Dobro je, če zahtevek poda pisno (po pošti ali po elektronski pošti), ker ima v tem primeru 
pravico do pritožbe zoper nepopoln odgovor ali zoper molk organa. Organ je dolžan odgovoriti v roku 
20 delovnih dni. Prijavitelj lahko zahteva npr. zapisnik o ogledu, morebitno izdano odločbo v 
postopku, dokumentacijo, ki se nanaša na ugotavljanje dejanskega stanja (ne more pa pridobiti 
podatkov, ki se tičejo notranjega poslovanja organa v zvezi s to zadevo). V kolikor organ ne odgovori 
v roku 20 delovnih dni in ne izda nobene druge odločbe glede informacij, je možna pritožba na 
Informacijsko pooblaščenko114. 
 
Inšpektor je dolžan obravnavati tudi anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so neresne 
oziroma lažne. V primeru, da se prijavitelj identificira, je inšpektor z zakonom vezan, da ne sme izdati, 
kdo je podal prijavo oziroma na podlagi čigave prijave je prišel v pregled korektnosti poslovanja115. 
Pomeni, da je inšpektor v razmerju do zavezanca in javnosti dolžan varovati tajnost vira prijave116. To 
dejansko pomeni, da so podatki o prijavitelju in osebah, ki so podale kakšne druge informacije, tudi v 
primeru, ko ne gre za anonimno prijavo, tajni in jih inšpektor ne sme razkriti niti stranki postopka, saj 
ga mora zavarovati pred morebitnimi povračilnimi ukrepi. Če se kasneje izkaže, da je prijava lažna, se 
lahko prijavitelja sankcionira in naloži stroške postopka117. Prijavitelj z inšpekcijskem postopkom ne 
trpi nobenih stroškov. 

8.4.2 Institut stranskega udeleženca 

Stranski udeleženec v postopku je institut, ki ga obravnava ZUP118. Stranski udeleženec je nekdo, ki 
lahko vstopi v določen postopek, ki že ima svoje stranke postopka, in sicer zato, ker ima pravni 
interes, da se zadeva reši v določeni smeri, saj bo njena rešitev vplivala tudi nanj. 
 
Vlagatelj/prijavitelj si lahko zagotovi pravico do udeležbe v inšpekcijskem postopku preko instituta 
stranskega udeleženca po 43. členu ZUP, kot oseba, ki zatrjuje pravni interes in vstopa v postopek 
zaradi varstva svojih pravnih pravic in koristi. To je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta 
osebna korist. Obstajati mora razmerje do tega upravnega postopka, ki je vzpostavljeno na podlagi 
materialnega prava, ki določa, kdo in v kakšnem primeru ima pravno korist. Ta oseba ima v postopku 
enake pravice in dolžnosti kot stranka, če zakon ne določa drugače. Sicer pa mora že organ sam, ves 
čas, že od uvedbe postopka dalje in tudi med postopkom, po uradni dolžnosti skrbeti za vstop oseb s 
potencialno prizadetim pravnim interesom, torej, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice 
ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba. 
 
Prijavitelj, ki bi lahko zahteval stransko udeležbo v postopku, je na primer lastnik nepremičnine, na 
kateri se nahaja divje odlagališče. Njegova pravna korist se kaže v njegovi lastninski pravici, zaradi 
divjega odlagališča pa je njegova lastnina ogrožena (škoda je že nastala ali pa grozi, da bo nastala). 
 
V kolikor pa vstop v postopek neposredno uveljavlja domnevni stranski udeleženec sam, mora v svoji 
vlogi navesti, v čem je njegov pravni interes in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze, kot določa, saj 
zgolj formalna vloga za udeležbo v postopku, brez navedbe okoliščin in pravnih podlag za izkaz 
pravne koristi, ne zadošča. Oseba lahko zahteva vstop v postopek kot stranski udeleženec kadarkoli 
med postopkom119. To stori s pisno vlogo, v kateri navede organ, ki zadevo obravnava, svoje podatke, 
po možnosti opravilno številko zadeve oziroma drug podatek, ki identificira zadevo ter navede, da 
priglaša stransko udeležbo. Sledi utemeljitev varstva svojih pravic in koristi, ki so pogoj za stransko 
udeležbo. Uradna oseba, ki vodi postopek preizkusi, ali ima ta oseba to pravico in izda o tem sklep. 
Zoper sklep, s katerim se mu lastnost stranskega udeleženca ne prizna, je dovoljena pritožba, ki 
zadrži izvršitev sklepa. Stranski udeleženec ima enake pravice in dolžnosti kot stranka v postopku, to 
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pomeni predvsem, da se lahko pritoži ali kasneje vloži tožbo za sprožitev upravnega spora pri 
upravnem sodišču. 
 
Nezmožnost biti stranka v postopku po tem, ko inšpektor ni ukrepal, čeprav bi moral, pomeni, da je 
taki osebi odvzeta materialna pravica ali pravna korist, zagotovljena na podlagi določenega predpisa. 
Seveda bo v postopek kot stranski udeleženec vstopil šele s pritožbo zoper molk inšpektorja ali zoper 
obvestilo, da inšpektor ne bo ukrepal, če bo v pritožbi izkazal, katera njegova zakonska pravica mu je 
s tem prizadeta. Te procesne pravice, dane prek ZUP, prek katere se varuje materialna pravica ali 
interes, ne more izničiti poseben zakon ali ZIN, ker bi bilo s tem kršeno ustavno načelo o pravni državi 
in načelo enakosti. 

8.4.3  Posebne pravice tretjih (oseb, ki niso niti prijavitelji niti stranski udeleženci) 

Inšpekcijski postopek lahko terja tudi sprejem ukrepov za varovanje pravic drugih oseb. Zato 36. člen 
ZIN nalaga inšpektorju, da seznani pravne oziroma fizične osebe o svojih ugotovitvah, izrečenih 
ukrepih in drugih podatkih, če pri nadzoru ugotovi, da je zavezanec storil kršitev zakona, ki posega v 
njihove pravice oziroma pravne interese. Osebe, za katere inšpektor ugotovi, da je zavezanec s 
kršitvijo predpisov posegel v njihove pravice ali pravne koristi, je inšpektor tako dolžan seznaniti s 
svojimi ugotovitvami oziroma izrečenimi ukrepi in drugimi podatki, potrebnimi za uveljavljanje pravic 
prizadetih oseb, četudi te osebe tekom inšpekcijskega  postopka niso bile aktivne in niso sodelovale 
kot stranski udeleženci. V ta namen lahko odredi tudi objavo svoje odločbe ali njenega povzetka na 
vidnem mestu v poslovnih prostorih ali na drug primeren način. 

8.4.4 Postopek s pričo  

V okviru inšpekcijskega postopka ima inšpektor pooblastilo zaslišati stranke in priče v upravnem 
postopku. Če torej vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za stranskega udeleženca v postopku, vendar pa 
razpolaga s podatki oziroma informacijami, ki so pomembni za izvedbo inšpekcijskega postopka, ga 
lahko inšpektor zasliši kot pričo120. Po ZUP se mora vsak, kdor je povabljen za pričo, povabilu odzvati 
in če ni z ZUP drugače določeno, tudi pričati121. Priča ni stranka v postopku. Status priče v postopku 
ima lahko tudi druga pravna ali fizična oseba, ki ni prijavitelj, saj zakon določa, da morajo pravne in 
fizične osebe, zoper katere se ne vodi inšpekcijski postopek in ki razpolagajo z morebitnimi dokazi 
oziroma drugimi podatki, potrebnimi za izvedbo inšpekcijskega postopka, na zahtevo inšpektorja 
posredovati dokaze in druge podatke oziroma morajo omogočiti zaslišanje prič za pridobitev teh 
dokazov ali drugih podatkov v roku 3 dni122.   
 
V zvezi z zaslišanjem priče velja opozoriti, da se je povabljeni dolžan odzvati povabilu (glej poglavje 
vabilo) in praviloma tudi pričati. Pričo je treba opozoriti, da mora govoriti resnico, da ne sme ničesar 
zamolčati ter jo opozoriti da je kriva izpovedba kaznivo dejanje. Kriva izpovedba je namreč kaznivo 
dejanje po 284. členu Kazenskega zakonika. 
Uradna oseba, ki je udeležena v uradnem postopku ne more biti priča, sicer pa je lahko priča vsak, 
kdor je zmožen opaziti dejstvo, o katerem naj priča, in more to svoje opažanje izkazati. Priče se 
zaslišujejo vsaka zase in brez navzočnosti tistih prič, ki bodo zaslišane pozneje. Zaslišana priča ne sme 
oditi brez dovoljenja uradne osebe, ki vodi postopek. Uradna oseba, ki vodi postopek, sme že 
zaslišano pričo znova zaslišati, priče, katerih izpovedbe se ne ujemajo, pa soočiti. Izjemoma sme priča  
odkloniti odgovor na posamezno vprašanje v enakih primerih kot ima možnost odkloniti ogled, ne 
more pa odreči pričanja nasploh.  
 
Uradna oseba, ki vodi postopek, mora tudi poučiti pričo, kdaj ji ni potrebno pričati in na katera 
vprašanja lahko odreče pričanje. 
Priča sme odreči pričanje: 
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1. na posamezna vprašanja, če bi z odgovorom na vprašanje spravila v hudo sramoto, občutno 
premoženjsko škodo ali pa v kazenski pregon sebe, svojega krvnega sorodnika v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, svojega zakonca, osebo, s katero živi v 
zunajzakonski skupnosti, ali sorodnika po svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja ali 
posvojenca; 

2. na posamezna vprašanja, na katera ne bi mogla odgovoriti, ne da bi prekršila dolžnost 
oziroma pravico varovati poslovno ali poklicno tajnost; 

3. o tistem, kar ji je stranka zaupala kot svojemu pooblaščencu; 
4.  o dejstvih, za katera je zvedela kot duhovnik, odvetnik, zdravnik ali pri opravljanju kakšnega 

drugega poklica ali dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je 
zvedela pri opravljanju takega poklica ali dejavnosti. 

 
Priča ne sme biti zaslišana o določenih zadevah, če bi s tem prekršila dolžnost varovanja tajnosti v 
skladu z zakonom, dokler je pristojni organ ne odveže te dolžnosti. 
Priča je lahko odvezana dolžnosti pričanja tudi o posameznih drugih dejstvih, če navede za to tehtne 
razloge. Če je treba, mora te razloge verjetno izkazati. 
 
Zaradi nevarnosti, da bi imela kakšno premoženjsko škodo, priča NE SME ODREČI PRIČANJA o 
pravnih opravilih, pri katerih je bila navzoča kot priča, pisar ali posredovalec, o dejanjih, ki jih je v 
zvezi s spornim razmerjem opravila kot pravni prednik ali zastopnik katere od strank, ter o vsakem 
takem dejanju, ki ga je po posebnih predpisih dolžna naznaniti ali dati o njem izjavo. 
 
Infografika 11: Možni ukrepi glede neodziva na pravilno vabilo 
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Izpovedbe prič presoja uradna oseba v upravni zadevi po svojem prepričanju, na podlagi vestne in 
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega 
postopka. 
 
Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, ali ga ne more uporabljati zaradi invalidnosti, se 
zasliši po tolmaču123. 

8.4.5 Okoljske nevladne organizacije s statusom 

Okoljske nevladne organizacije so najbolj angažirane glede varovanja okolja in trajnostno 
naravnanega razvoja. Te organizacije bi lahko vložile tožbo po 14. členu ZVO-1 , v drugih postopkih pa 
zelo težko izkazujejo pravni interes za vlaganje pravnih sredstev. Za učinkovitejše varstvo pravic na 
področju okolja so bolj pomembne nevladne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije, ki na 
področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu na podlagi 152. in 153. člena 
ZVO-1. 

8.4.6 Civilne iniciative 

Civilna iniciativa ni pravno opredeljen pojem. Pod tem pojmom razumemo skupino posameznikov, ki 
imajo skupni interes, da nekaj dosežejo, izrazijo določeno mnenje, vplivajo na določeno odločitev. 
Kot civilna iniciativa se poimenujejo sami. Število civilnih iniciativ v Sloveniji narašča, predvsem pa se 
pojavljajo na področju varstva okolja in urejanja prostora. Gre namreč za neko samoniklo obliko 
neposredne demokracije, ki se je, v odsotnosti dejanskega izvajanja pravno določenih pravic, naravno 
razvila in skuša najti svoj način uveljavljanja ljudske volje. Trenutno stanje družbe kaže na 
pomanjkljivo razumevanje demokracije. Predvsem oblastna struktura jo razume zgolj kot 
parlamentarno demokracijo, ne pa tudi kot participativno in deliberativno demokracijo, skozi katero 
se odločitve sprejemajo z oblikovanjem mnenj v javnem prostoru in sodelovanjem javnosti. 
 
Slovenska zakonodaja skupinam posameznikov v smislu civilne iniciative ne priznava posebnega 
statusa, kar pomeni, da taka skupina posameznikov nima sposobnosti samostojne pravne entitete 
nastopati v pravnem prometu. Če želi taka skupina nastopiti kot pobudnik določenega procesnega 
pravnega dejanja, mora nastopati kot skupina posameznikov in v tem smislu tudi upoštevati procesna 
pravila za določena pravna dejanja. To pomeni, da če bi se taka skupina odločila vložiti tožbo, bi bili 
vlagatelji poimensko navedeni člani take skupine, če bi s tem želeli doseči večjo odmevnost in tudi 
porazdelitev odgovornosti in obveznosti stranke v samem postopku. Sicer bi bilo procesno in za samo 
obravnavanje vsebine zadeve dovolj, če tako tožbo vloži samo eden, če seveda izpolnjuje procesne 
pogoje za določeno pravno sredstvo. S stališča uveljavljanja pravic s področja varstva okolja sodijo 
civilne iniciative med splošno javnost. 

8.5 Inšpekcijski ukrepi 
 
Po izvedenem postopku inšpekcijskega nadzora v skladu z inšpektorskimi pooblastili mora inšpektor v 
primeru ugotovljene kršitve predpisov ustrezno ukrepati, da se preprečijo škodljive posledice, ki bi 
lahko nastale zaradi kršitev predpisa. To ni le inšpektorjeva pravica, temveč je hkrati njegova 
dolžnost, da: 

 odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi, 
 izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških, 
 naznani kaznivo dejanje ali poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po 

uradni dolžnosti, 
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 predlaga pristojnemu organu sprejem ukrepov,  
 odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim 

predpisom. 
 
Če inšpektor ugotovi, da si je inšpekcijski zavezanec s storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška pridobil 
protipravno premoženjsko korist, pristojnemu organu predlaga njen odvzem. 
 
K učinkovitosti dela inšpekcijskih služb prispeva tudi ravnanje v primeru, ko inšpektor pri opravljanju 
nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitev predpisa, ki ga nadzoruje druga inšpekcija. V tovrstnih 
primerih lahko inšpektor sam ugotovi dejansko stanje ter o svojih ugotovitvah sestavi zapisnik, ki ga 
posreduje pristojni inšpekciji. Inšpekcijski postopek se na ta način bistveno skrajša ter poveča 
medsebojno sodelovanje inšpekcij. 
 
Čeprav se inšpekcijskemu nadzoru priznava, da je njegova funkcija lahko (ob ustrezni zakonski 
podlagi) tudi preventivna in svetovalna124, je v svojem temelju represivne narave, zaradi česar velja za 
ukrepe, ki se izrekajo v inšpekcijskem postopku, stroga interpretacija načela zakonitosti. Pooblastilo 
za izrekanje konkretnega ukrepa z določeno vsebino mora torej izhajati iz področnega (materialno-
pravega) zakona oziroma na njegovi podlagi sprejetega predpisa. V inšpekcijskem postopku se lahko  
naloži le obveznost, ki je v materialnem predpisu izrecno in jasno predvidena in le zoper osebo, ki ji je 
ta jasna obveznost naložena. Pri oblikovanju konkretne vsebine inšpekcijskega ukrepa je zato 
potrebno pri razlagi določbe ZIN, da je inšpektor pooblaščen za odpravo pomanjkljivosti, izhajati iz 
jasno oblikovanih obveznosti v materialnem predpisu125. 
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Infografika 12: Ukrepi inšpektorjev 

 
 
Pri izrekanju ukrepov (in samem opravljanju nadzora) mora spoštovati načelo sorazmernosti. Ob 
upoštevanju teže kršitve je inšpektor dolžan izreči ukrep, ki je za zavezanca ugodnejši, če je s tem 
dosežen namen predpisa.  Pri varovanju javnega interesa mora biti konkretno ukrepanje inšpektorja 
torej v sorazmerju z odstopanji od zakonitega stanja.  
 
Vendar inšpektor sklicujoč se na načelo sorazmernosti ne sme izreči ukrepa, ki je za zavezanca blažji, 
če za blažji ukrep nima podlage v zakonu. Le kadar iz zakona izhaja diskrecija (možnost  izbire med 
različnimi ukrepi) inšpektor skladno s testom sorazmernosti izbere blažji ukrep, za katerega oceni, da 
še omogoča doseganje zakonskih ciljev. Blažjega ukrepa ne sme izreči niti v primerih, ko je zakon za 
določene kršitve predvidel točno določen ukrep! 
 
Zato je nedopustna npr. praksa inšpekcije, po kateri se zavezancu nalaga le pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja, ne da bi mu bila izrečena prepoved obratovanja.  V 6. točki 157. člena 
je ZVO-1 za te primere namreč jasno določil ukrep prepovedi obratovanja.   
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Po 33. členu ZIN je inšpektor pooblaščen izreči opozorilo, če  oceni, da je glede na pomen dejanja 
opozorilo zadosten ukrep. Svoje ugotovitve in izrečeno opozorilo mora inšpektor navesti v zapisniku 
o inšpekcijskem pregledu. Inšpektor skladno z načelom samostojnosti sicer sam presodi, ali je glede 
na pomen dejanja in njegove posledice opozorilo zadosten ukrep, vendar mora pri tej  oceni 
upoštevati naravo ugotovljene nepravilnosti, obseg in pogostost ugotovljene nepravilnosti, stopnjo 
ogroženosti javnega interesa in interesov drugih oseb ter verjetnost, da bo zavezanec na podlagi 
opozorila res ukrepal in nepravilnosti odpravil. Zaradi tega ob težjih kršitvah predpisov, ki 
predstavljajo večjo ogroženost javnega in zasebnih interesov (npr. ob obratovanju brez zahtevanega 
okoljevarstvenega dovoljenja za IPPC naprave), izrekanje opozorila ni na mestu. 
Ukrep mora biti: 

 pravno dopusten,  
 primeren za doseganje zakonskega cilja (ukrep, ki dejansko omogoča odpravo nezakonitega 

stanja), 
 nujen (presoditi je potrebno, ali je cilj mogoče doseči z milejšim ukrepom, ki manj omejuje 

zagotovljene pravice kršitelja oziroma manj posega v  njegov dejanski in pravni položaj) in  
 v razumnem ravnovesju s  težo kršitve (izbira ukrepa in roka za izvršitev ukrepa je odvisna od 

teže kršitve oziroma stopnje ogrožanja varovanih dobrin).  
 
Inšpektor ima v primerih, ko zavezanec ne ravna v skladu z odrejenimi ukrepi, na voljo tudi strožje 
ukrepe. Prepove lahko opravljanje dejavnosti ter ob tem odredi tudi zapečatenje prostorov, delovnih 
sredstev, naprav in opreme. Ob nespoštovanju izdane odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti pa 
lahko z odločbo naloži podjetjem, ki so pristojna za distribucijo električne energije, vode, plina ter 
telekomunikacijske zveze, da zavezancu v roku treh dni ustavijo njihovo dobavo, oziroma, da 
zavezancu prekinejo telekomunikacijske zveze, na kar jih mora v odločbi o prepovedi predhodno 
opozoriti126. 
 
Inšpektor lahko v inšpekcijskem postopku zaseže predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec 
uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali. Odvzem teh predmetov je mogoč v treh primerih: 

 ob nespoštovanju roka za odpravo nepravilnosti, določenega v inšpekcijski odločbi, 
 zaradi odvrnitve neposredne nevarnosti za zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v 

naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju, 
 za namene zavarovanja dokazov (ob utemeljeni bojazni, da se dokaz kasneje ne bo mogel 

izvesti ali, da bo njegova izvedba pozneje otežena). 
 
Če inšpektor tekom postopka ugotovi, da zavezanec ni storil kršitve predpisa, ustavi postopek. 
Postopek se ustavi s sklepom ali v obliki zapisa o ustavitvi postopka na koncu zapisnika o 
inšpekcijskem pregledu, v primeru vzorčenja pa se to navede na spremni dopis, ko je zavezancu 
poslan izvid analize. V obrazložitvi sklepa oziroma v zapisniku inšpektor navede obseg opravljenega 
nadzora in razloge za ustavitev postopka.  V obrazložitvi odločbe, s katero inšpektor naloži zavezancu 
določene ukrepe, se navede tudi obseg opravljenega nadzora in ugotovitve, v katerih delih nadzora je 
inšpektor ugotovil, da zavezanec ni kršil predpisov.127 Opisana zahteva po obrazložitvi predstavlja 
posebnost glede na ZUP, katere namen je preprečiti uvedbo inšpekcijskega postopka brez razloga ali 
celo z namenom šikaniranja posameznikov. Tudi, kadar inšpektor ugotovi kršitve le v delu svojega 
nadzora, je v obrazložitvi dolžan opisati obseg nadzora, saj je ta relevanten zaradi delitve stroškov 
postopka128. 

8.5.1 Preventivni ukrepi 

S preventivnimi ukrepi v 33. členu ZIN zakon konkretizira načelo varstva javnega interesa in varstva 
zasebnih interesov. Inšpekcije s ciljem preventivnega ukrepanja odgovarjajo na pisna vprašanja 
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posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije, preko medijev obveščajo 
javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov in na druge 
načine delujejo v smislu osveščanja javnosti. Tovrstno delovanje je pomemben element kakovosti 
dela inšpekcijske službe. 
 
Zakon vsebuje tudi pomembno konkretizacijo načela sorazmernosti inšpekcijskih ukrepov, in sicer, da 
inšpektor lahko izreče le opozorilo, namesto uporabe strožjih ukrepov, če pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti in oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo 
zadosten ukrep. Hkrati določi rok za njihovo odpravo. Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo ter rok za 
odpravo pomanjkljivosti navede v zapisnik o inšpekcijskem pregledu. Če nepravilnosti niso 
odpravljene, inšpektor stopnjuje ukrepe v skladu z zakonom. Novela ZIN-a je odpravila prekrškovno 
določbo o globi pravni osebi, ki »ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga določi inšpektor (33. člen)«, 
tako da kršitev opozorila nima več prekrškovnih posledic. 

8.5.2 Posebni ukrepi – prepoved opravljanja dejavnosti in odvzem predmetov 

Inšpektor lahko z odločbo začasno (do odločitve pristojnega organa) prepove opravljanje dejavnosti 
oziroma odvzame predmete ali dokumentacijo: 

a) ne da bi poprej določil rok za odpravo nepravilnosti, če je to potrebno, da se odvrne 
neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali živali ali za nastanek škode v naravnem 
oziroma življenjskem okolju in na premoženju; 

b) če po poprejšnji določitvi roka za odpravo nepravilnosti te niso odpravljene. 
 
Inšpektor lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja 
za kršitve ali so s kršitvami nastali, tudi v primeru, ko ugotovi, da kljub izdani odločbi zavezanec 
ponovi kršitev.  
V navedenih primerih mora inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnim organom.  
 
Inšpektor lahko v odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti odredi zapečatenje prostorov, v katerih 
se opravljajo protipredpisne dejavnosti, ali opreme, s katero se takšna dejavnost opravlja. Če 
zavezanec krši prepoved in je možnost takšnega ravnanja v obliki opozorila zapisana v odločbi o 
odreditvi prepovedi opravljanja dejavnosti in zapečatenju, lahko inšpektor z novo odločbo naloži 
distributerjem elektrike, vode, plina in telekomunikacijskih zvez, da v roku treh dni zavezancu 
ustavijo dobavo oziroma prekinejo zveze. Ta ukrep mora biti izveden tako, da ne povzroči 
neposredne škode na delovnih sredstvih ali izdelkih.  
 
Odrejene ukrepe morajo spoštovati tudi gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki niso 
zavezanci v konkretnem inšpekcijskem postopku, vendar zanje vedo oziroma bi glede na okoliščine 
zanje morali vedeti. Inšpektor je dolžan tretje osebe na ustrezen način obvestiti o ugotovljenih 
nepravilnostih, tako da za zavezanca ne opravljajo del, ki bi pomenila nadaljevanje kršitev ali bi bila v 
nasprotju z odrejenimi ukrepi. Menim, da tretje osebe zaradi morebitnega nespoštovanja z odločbo 
odrejenih ukrepov ni mogoče sankcionirati z globo. Tretji osebi namreč odločba ni bila vročena, pa 
tudi izvršljivost odločbe se personalno nanaša na zavezanca in ne na tretje osebe. 

8.5.3 Ukrepi za varovanje pravic drugih oseb 

Inšpektor, ki je pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovil, da je zavezanec storil kršitev 
zakona ali drugih predpisov, ki posega v pravice ali pravne koristi drugih pravnih oziroma fizičnih 
oseb, je dolžan te osebe na njihovo zahtevo seznaniti s svojimi ugotovitvami, izrečenimi ukrepi in 
drugimi podatki, potrebnimi za uveljavljanje pravic prizadetih oseb. Največkrat bodo to prijavitelji 
sami, če niso že stranski udeleženci postopka.  
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Varovanje pravic drugih oseb se lahko zagotavlja tudi tako, da inšpektor objavi oziroma odredi objavo 
svoje odločbe ali njenega povzetka za določen čas na vidnem mestu v poslovnih prostorih zavezanca, 
na vhodu v te poslovne prostore, v javnih glasilih ali na drug primeren način. Stroške objave krije 
zavezanec129. 

8.6 Neaktivnost inšpektorjev 
 
Kadar prijavitelj na podlagi zahteve ne prejme odgovora v razumnem roku, lahko o tem obvesti: 

 Ministrstvo za javno upravo – Sektor za upravno inšpekcijo (Tržaška cesta 21, Ljubljana), ki 
opravlja nadzor nad delom vseh inšpekcij in/ali 

 Varuha človekovih pravic (Dunajska 56, 1000 Ljubljana). 
 
  



55 
 

Infografika 13: Neaktivnost inšpektorjev 
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8.6.1 Odškodninska odgovornost 

V zvezi z neaktivnostjo inšpektorja pa ZIN določa tudi, da je inšpektor posebej odgovoren »če pri 
opravljanju nalog nadzora opusti izvršitev nalog oz. ne sprejme potrebnih ukrepov, ki jih je skladno z 
zakonom dolžan izvršiti oz. sprejeti« in »če ne poda prijave oz. ne obvesti pristojnih organov o 
kršitvah zakonov in drugih predpisov, ki jih je ugotovil (...)«. Takšna kršitev pa se šteje za hudo kršitev 
obveznosti iz delovnega razmerja. 130 Na drugi strani pa je določena tudi odškodninska odgovornost 
države in lokalne skupnosti131, če je bila zavezancu ali drugi osebi s protipravnim dejanjem ali 
opustitvijo dejanja inšpektorja pri izvajanju nalog inšpekcijskega nadzora povzročena premoženjska 
škoda. V primeru nastanka škode zaradi kaznivega dejanja inšpektorja, pa se lahko povračilo zahteva 
od njega. Zavedati se je potrebno tudi, da je nevestno delo uradne osebe v službi kaznivo dejanje po 
258. členu Kazenskega zakonika132. 

8.7 Stroški inšpekcijskega postopka 
 
Inšpekcijski postopek je vedno postopek, ki se začne po uradni dolžnosti (ex offo), ne glede na to, ali 
se začne na podlagi prijave vlagatelja ali pa začne postopek inšpektor sam na podlagi drugih prejetih 
informacij.  
 
Glede stroškov inšpekcijskega postopka zakon sledi načelu uspeha v postopku.  Pomeni, da inšpektor 
naloži plačilo stroškov postopka, ki so bili nujni za ugotovitev dejstev, ki dokazujejo, da je zavezanec 
kršil zakon ali drug predpis (po krivdi) ali iz nagajivosti zavezancu, v nasprotnem primeru stroške 
postopka trpi organ. Organ trpi stroške postopkovnih dejanj, ki se nanašajo na dejanske okoliščine, za 
katere kršitve predpisov oziroma nepravilnosti niso bile ugotovljene. Če je bil postopek ustavljen, ker 
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, stroške v celoti nosi organ. Organ pa nosi stroške tudi za tisti del 
postopka, ki se nanaša na ugotavljanje dejstev, ki so pokazala, da kršitev ni bilo. Ravno zato je 
izrednega pomena, da inšpektor v obrazložitvi odločbe opiše celoten obseg nadzora. 
 
Inšpektor lahko odredi povračilo stroškov inšpekcijskega postopka tudi lažnemu prijavitelju. Za lažno 
prijavo se prijavitelja oglobi (z globo 500 oziroma 1.500 evrov133) in se mu naloži povračilo nastalih 
stroškov postopka. 
 
Prijavitelj in druge osebe, ki v postopku nastopajo kot priče, imajo pravico do povrnitve potnih 
stroškov in izdatkov v zvezi z bivanjem v kraju. Če jim za ta čas ne gre zaslužek, pa tudi še pravico do 
povrnitve izgubljenega zaslužka. Povračilo morajo zahtevati pri zaslišanju, sicer to pravico izgubijo, 
vendar pa jih mora inšpektor, ki vodi postopek, na to opozoriti. 
 
Inšpektor odloči o stroških postopka v odločbi, in sicer odloči kdo trpi stroške postopka, koliko 
znašajo ter komu in v katerem roku jih je treba plačati. Če se postopek konča s sklepom, se o stroških 
odloči v tem sklepu. V primeru, da inšpektor ne odloči o stroških v  odločbi ali sklepu, mora v tej 
odločbi ali sklepu navesti, da bo odločil o stroških v posebnem sklepu. 
 
V primerih divjih odlagališč pa gre v večini primerov za situacije, ko strank v postopku sploh ni. Tako 
na podlagi načela subsidiarnega ukrepanja država skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve 
okolja134 in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim 
povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni 
mogoče drugače odpraviti. Pri tem skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi 
ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic samoupravna lokalna 
skupnost135. 
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8.8 Pravna sredstva  
 
Zoper inšpektorjevo odločitev je mogoče podati pritožbo na pristojno ministrstvo, a v nasprotju s 
splošnimi določbami ZUP velja, da ta pritožba ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim zakonom ni 
drugače določeno. Inšpektor bo torej ob preteku roka, ki ga je dal za prostovoljno izpolnitev 
obveznosti oziroma od trenutka, ko postane inšpekcijska odločba izvršljiva, lahko izdal veljaven sklep 
o izvršbi.  
 
Stranski udeleženec ter vlagatelj/prijavitelj, ki si je zagotovil udeležbo v postopku preko instituta 
stranskega udeleženca (43. člen ZUP) ima enake pravice in dolžnosti kot stranka v postopku, to 
pomeni predvsem, da se lahko pritoži ali kasneje vloži tožbo za sprožitev upravnega spora pri 
upravnem sodišču.  
Prijavitelj s samo prijavo ne postane stranski udeleženec v postopku. Ne pomeni pa, da tega položaja 
ne more pridobiti, če izkaže, da ima v zadevi pravni interes. 
 
Če se stranka, ki ni bila udeležena v postopku, pritoži v času, ko se je pritožbeni rok že iztekel za vse 
stranke, ki so bile udeležene v postopku, se pritožba obravnava kot predlog za obnovo postopka.136 
 
Izjemoma se lahko izvrši odločba, zoper katero pritožbeni rok še teče, in odločba, zoper katero je 
vložena pritožba, če zakon tako določa, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni 
mogoče odlašati137 ali če bi zaradi odložitve izvršbe nastala za kakšno stranko nepopravljiva škoda. V 
zadnjem primeru se od stranke, v katere korist se opravi izvršba, lahko zahteva primerno zavarovanje 
in to zavarovanje postavi kot pogoj za izvršbo.138  
 

8.9 Inšpekcija kot prekrškovni organ 
 
Obenem je inšpektorat tudi prekrškovni organ, upravičen izrekati zakonsko predpisane denarne 
globe. Pri tem so za nekatere kršitve predpisani tako inšpekcijski ukrepi kot globa, medtem ko je za 
druge predpisan le inšpekcijski ukrep ali le globa. 
 
Inšpektor lahko izreče globo v primerih, ko je neko dejanje v predpisih (zakonu, uredbi ali odloku 
lokalne skupnosti) določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija. Globa je predpisana bodisi v 
razponu bodisi v točno določenem znesku. Inšpektor v t.i. hitrem postopku praviloma izreče le 
najnižji predpisani znesek globe, vendar pa lahko področni zakon (tak primer predstavlja npr. 162c 
člen ZVO-1) inšpektorju dovoli tudi izrekanje globe v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe 
(diskrecija organa).  
 
V primerih, ko je to zakonsko določeno, za prekršek odgovarjata tudi pravna oseba in odgovorna 
oseba pravne osebe. Odgovorna oseba lahko odgovarja bodisi za aktivno ravnanje bodisi za 
pasivnost, to je opustitev dolžnega nadzorstva, pri čemer prenehanje delovnega razmerja ali obstoja 
pravne osebe ne izključuje njene odgovornosti.  
 
Konkretna višina globe se določi z odločbo o prekršku ali s plačilnim nalogom. Praviloma se o 
prekršku odloči z odločbo; v zakonsko določenih primerih pa s plačilnim nalogom. Razen v nekaterih 
posebnih primerih se plačilni nalog izda, če pooblaščena uradna oseba prekršek osebno zazna ali ga 
ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav.  Kršitelju se  praviloma vroči takoj na kraju 
prekrška; če to ni mogoče, pa se mu vroči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek139. 
Bistvena razlika med izdajo plačilnega naloga in odločbe je tudi v tem, da pri izdaji plačilnega naloga 
po zakonu ni stroškov postopka. V primerih, ko inšpektor prekrška ne zazna osebno oziroma za 
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razjasnitev vprašanja, ali je do prekrška prišlo, ugotavlja dejstva in izvaja dokaze, pa inšpektor o 
storitvi prekrška in sankciji odloči z odločbo.  
 
Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi inšpektor v okviru svoje pristojnosti v ta 
namen kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali 
državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti. Pri tem se lahko 
inšpektor v zakonsko določenih primerih odloči, da ne bo izdal odločbe o prekršku; med drugim tudi, 
če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve 
osebne okoliščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn. 
 
Inšpektor (oziroma inšpektorat kot upravni organ) o prekršku odloča po hitrem postopku. 
Izjemoma140 se mora v prekrškovnih zadevah na prvi stopnji postopek odviti pred sodiščem in v teh 
primerih inšpektor pri pristojnem sodišču vložiti obdolžilni predlog. (Hitri postopek npr. ni dopusten, 
če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek 
stranske sankcije odvzema predmetov). 
 
Tudi v tem postopku velja načelo zaslišanja. Še pred izdajo odločbe mora biti kršitelju dana možnost, 
da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, na kar ga mora organ tudi opozoriti. Odločba o 
prekršku se ne sme opirati na izjavo kršitelja, če ta ni bil poučen o pravicah iz drugega odstavka 55. 
člena ZP-1141 ali če dani pouk ni vpisan v zapisnik ali v uradni zaznamek oziroma v pisno obvestilo iz 
prejšnjega odstavka. 
 
V odločbi oziroma plačilnem nalogu izrečeno globo je potrebno plačati v predpisanem roku (8 dni do 
3 mesece), sicer se izterja prisilno, ob čemer nastanejo tudi stroški izvršilnega postopka142.  Kršitelj, 
ki zoper odločbo ali plačilni nalog v roku 8 dni odkar mu je bila vročen(a), ne vloži zahteve za sodno 
varstvo, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti  plača samo polovico  izrečene globe. Zoper fizično 
osebo, ki globe ne plača pravočasno, je (razen v primerih, ko je bila globa odrejena s plačilnim 
nalogom) mogoče odrediti tudi uklonilni zapor, ki lahko traja največ 30 dni. Vendar z izvršitvijo 
uklonilnega zapora obveznost plačila globe ne preneha!  
 
Namesto globe se sme kot glavna sankcija  izjemoma izreči opomin, in sicer za prekršek, storjen v 
takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin se sme izreči tudi, če storilec 
pred izdajo odločbe oziroma sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali 
povrnil povzročeno škodo.  Inšpektor lahko namesto izreka sankcije, kršitelja le opozori (mu torej ne 
izreče sankcije, temveč opozorilo), če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena 
uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.   
 
Za razliko od inšpekcijske odločbe, se odločba o prekršku (za kar šteje tudi plačilni nalog) izvršuje šele 
s pravnomočnostjo, torej po odločitvi sodišča, če se zoper njo vloži zahteva za sodno varstvo. 
Prekrškovni organ lahko po prejemu zahteve po potrebi sam dopolni dokazni postopek in v primeru 
utemeljenosti zahteve odločbo o prekršku odpravi in ustavi postopek ali odločbo odpravi in vloži 
predlog pri pristojnem prekrškovnem organu oziroma odločbo spremeni. Sicer pa zahtevo, ki je 
dovoljena, skupaj s spisom pošlje pristojnemu sodišču.  
 
Po določenem času od storitve prekrška pregon ni več mogoč, in sicer, če je preteklo dve leti od 
dneva, ko je bil prekršek storjen, pa v tem času zastaranje ni bilo pretrgano (omenim naj, da se 
zastaranje pretrga, če stori storilec v času, ko teče zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni 
prekršek). Vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko 
časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku.  Izrečene sankcije za prekršek pa se 
ne smejo začeti izvrševati, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija 
izrečena, postala pravnomočna. 
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8.10  Iz inšpekcijskega v kazenski postopek 
 
ZIN posebej pooblašča inšpektorja, da pri opravljanju svojih nalog naznani kaznivo dejanje ali poda 
kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti143. 
 
Inšpekcijski postopek je represivni postopek in ukrepanje inšpektorja v tem postopku je potrebno 
jemati z vso resnostjo. Zaradi nespoštovanja inšpektorjevih ukrepov oziroma zakonskih določil in 
prirejanja dejanskega stanja ne grozi le nevarnost globe, temveč lahko nekatera ravnanja v tem 
postopku predstavljajo celo kaznivo dejanje.  
 
Dejanja, ki so  v Kazenskem zakoniku RS (KZ-1) opredeljena kot kazniva, so:  

 ponarejanje listin (člen 254 KZ-1),  
 kriva izpovedba (člen 284 KZ-1),  
 preprečitev dokazovanja (člen 285 KZ-1) in 
 odstranitev ali poškodovanje uradnega pečata ali znamenja (člen 303 KZ-1). 
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8.11 Faze inšpekcijskega postopka 
 
Infografika 14: Faze inšpekcijskega postopka 
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9 ODSTRANJEVANJE ODPADKOV 

Odstranjevanje odpadkov je postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica postopka 
pridobivanje snovi ali energije. Seznam postopkov odstranjevanja je določen v Prilogi 3 Uredbe o 
odpadkih144, kar pa ne izključuje drugih mogočih postopkov odstranjevanja. V okoljevarstvenem 
dovoljenju za odstranjevanje odpadkov je določen postopek (koda D), po kateri odstranjevalec 
odstranjuje odpadke. 
 
Odstranjevalec odpadkov je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost 
opravlja odstranjevanje odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih. Poslovni subjekti, ki v okviru svoje 
dejavnosti odpadke prevzemajo od drugih poslovnih subjektov zaradi nadaljnje predelave ali 
odstranjevanja in imajo okoljevarstveno dovoljenje ARSO za predelavo ali odstranjevanje odpadkov 
ter so vpisani v evidenco izvajalcev predelave ali odstranjevanja, morajo izpolniti obrazec ODP–P 
(priloga 3).145 

Odlaganje odpadkov je v državah z »visokimi okoljskimi standardi« zadnja možnost odstranjevanja 
odpadkov. Tudi pri nas Uredba o odpadkih v 20. členu določa, da je potrebno odstraniti odpadke, ki 
niso predelani, pri čemer imajo drugi postopki odstranjevanja prednost pred odlaganjem. Uredba 
določa tudi, da mora biti odstranjevanje odpadkov izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje 
in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:  

 čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,  
 čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,  
 škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s 

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,  
 škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno 

dediščino. 

9.1 Objekti za zagotavljanje ločenega zbiranja odpadkov 

9.1.1  Individualna zbiralnica 

Individualna zbiralnica odpadkov je ustrezno urejen prostor, praviloma na pripadajočem zemljišču k 
stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema komunalnih odpadkov zbirajo odpadno embalažo, 
biološko razgradljive odpadke in mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih zabojnikih 
za komunalne odpadke ali v posebnih plastičnih vrečkah, označenih z logotipom komunalnega 
podjetja. 

9.1.2  Zbiralnice ločenih frakcij ali ekološki otoki 

Ekološki otoki so pokriti ali nepokriti prostori, urejeni in opremljeni za ločeno zbiranje in začasno 
hranjenje posameznih ločenih frakcij (papirja, stekla itd.), kjer povzročitelji komunalnih odpadkov 
izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo. 
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9.1.3  Zbirni centri odpadkov 

Zbirni center je ograjen pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno 
hranjenje vseh vrst ločenih odpadkov, predvsem tistih, za katere ni zabojnikov na ekoloških otokih v 
stanovanjskih naseljih. Tu povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe 
prepuščajo ločene frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen kot zbiralnica 
nevarnih frakcij. Zbirni centri so po površini večji od ekoloških otokov. S svojo zunanjo podobo 
morajo biti zbirni centri skladni z okoljem, ograjeni in nadzorovani. V Sloveniji je 136 zbirnih centrov 
za odpadke, vzpostavljeni so glede na število prebivalcev na določenem območju. Pred odlaganjem je 
priporočljivo preveriti, katere skupine odpadkov je mogoče odložiti na posameznem odlagališču.  
 

 
Zabojniki v zbirnem centru na Barju. (Vir: Snaga, d.o.o.) 
 
Zbirne centre zagotovi pristojni organ. Začasno lokacijo za zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, ki se 
jih zbira v zbirnih centrih, lahko zagotovi v soglasju s pristojnim organom izvajalec javne službe. 
 
Namen zbirnih centrov je, da se zbirajo večje količine komunalnih odpadkov, ki občasno nastajajo v 
gospodinjstvih in ki jih ni mogoče odložiti v sistem organiziranega rednega prevoza komunalnih 
odpadkov (z izjemo dvakrat letnega zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov). Prav tako pa v 
gospodinjstvih nastajajo manjše količine nevarnih odpadkov, ki imajo strupene, vnetljive ali celo 
eksplozivne lastnosti in bi njihovo odlaganje med preostale odpadke za okolje pomenilo 
nepopravljivo škodo. Hkrati naj bi se zaradi koriščenja zbirnih centrov zmanjšalo nenadzorovano 
odlaganje odpadkov v naravi, na divjih odlagališčih. 

Ločiti je potrebno med zbirnimi centri za občane oz. fizične osebe in zbirnimi mesti, ki so namenjena 
podjetjem oz. pravnim osebam. 
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Infografika 15: Zbirni centri 

 

Zbirni centri, namenjeni občanom 

Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko oddajo v posebne zabojnike večino odpadkov, ne da bi 
jim pri tem posebej zaračunali (nekatere samo do določene količine). Tako bo npr. prevzem ločeno 
zbranih odpadkov (embalaža in biološki odpadki – v kolikor imate rjav zabojnik) ter kosovnih in 
nevarnih odpadkov v zbirnem centru ob dovozu brezplačen, saj je uporabnikom strošek zaračunan že 
v sklopu izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.  

V zbirni center lahko pripeljete tudi mešane komunalne odpadke (odpadki, ki sodijo v črne 
zabojnike), gradbene odpadke in druge odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne določajo kot ločeno 
zbrane frakcije, vendar jih je potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru izvajanja javne službe 
(npr. odpadki azbestno cementnih kritin). Pri tem je potrebno poudariti, da stroški ravnanja s temi 
odpadki niso vključeni v izvajanje javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni 
center. 

Seznam zbirnih centrov, kjer lahko občani oddajo odpadno embalažo, izrabljene gume, odpadno 
električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje, odpadna zdravila in izrabljene gume146 
lahko najdete na spletu147. Na tej povezavi boste našli tudi njihove naslove, telefonske številke in 
podatke o delovnem času. 
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Zbirni centri, namenjeni pravnim osebam 

Odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih, zbirni centri ne sprejemajo. Podjetja in 
samostojni podjetniki so namreč po zakonu dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim 
zbiralcem in predelovalcem odpadkov. 

Zemljevid in podatke zbirnih centrov, namenjenih pravnim osebam, lahko najdete na spletni strani 
podjetja Slopak d.o.o.148. 

Omeniti velja še posebne zbirne točke za prevzem embalaže fitofarmacevtskih sredstev, glede katerih 
veljajo posebna pravila149. 

9.1.4  Regijski centri za ravnanje z odpadki 

Kot vsaka gospodarska dejavnost je tudi ravnanje z odpadki podrejeno osnovnim ekonomskim 
zakonitostim. Ocene stroškov in izkušnje kažejo, da je lahko ravnanje z odpadki učinkovito in 
racionalno le pri razmeroma velikih količinah odpadkov. Zato je bilo potrebno oblikovati zaokrožena 
funkcionalna območja s pripadajočimi centri za ravnanje z odpadki na medobčinskem (oziroma 
regionalnem) nivoju. Pravnoformalno je ravnanje s komunalnimi odpadki naloga lokalnih skupnosti. 
Pretežni del načrtovanja na področju zajema komunalnih odpadkov, priprave ločeno zbranih frakcij, 
določene stopnje obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem ter zagotavljanje 
odlagalnih površin se odvija na medobčinskem nivoju. V Sloveniji smo se odločili, da problematiko 
ravnanja s komunalnimi odpadki rešimo z vzpostavitvijo regijskih centrov za ravnanje z odpadki 
(RCERO). V teh centrih se odpadki sortirajo, primerno obdelajo in pripravijo za nadaljnjo uporabo. 
Končni produkti obdelave so med drugim zelena električna energija, kompost iz bioloških odpadov, 
gorivo iz odpadkov,... 
 
Osnovno omrežje centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki tvorijo centri prvega reda ali regijski 
centri za ravnanje z odpadki, ki so najvišja oblika združevanja pred termično obdelavo odpadkov in 
vključujejo 90.000 ali več prebivalcev, kar je utemeljeno tudi s tehnično-tehnološkimi in ekonomskimi 
značilnostmi objektov in naprav za ravnanje z odpadki. Osnovno omrežje dopolnjujejo zaradi 
prostorskih, logističnih in drugih razlogov centri drugega reda in pokrivajo območja s številom 
prebivalcev med 55.000 in 90.000. Centri tretjega reda ali podcentri zaokrožujejo manjša območja, ki 
imajo premajhno število prebivalcev za ekonomsko racionalno ravnanje z odpadki, so pa homogena, 
na daljših transportnih razdaljah ali z že izdelanimi dolgoročnimi izhodišči za ravnanje z odpadki. 
  
Slovenija je za šest projektov, povezanih z izgradnjo regijskih centrov za ravnanje z odpadki, v finančni 
perspektivi 2007 - 2013 načrpala 136,9 milijona oz. 88 % razpoložljivih evropskih sredstev.150 Z 
evropskim denarjem so sofinancirani projekti Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške, ki naj bi 
odložene nenevarne odpadke na leto zmanjšal za 9000 ton, ločeno zbrane frakcije pa povečal za 8200 
ton, Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije (13.720 ton oz. 7600 ton), Nadgradnja 
regionalnega centra za ravnanje z odpadki v osrednjeslovenski regiji (176.000 oz. 41.000 ton), 
Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - 2. faza (31.400 oz. 15.615 ton), Regijski center za 
ravnanje z odpadki v Zasavju - 2. faza (12.500 oz. 7800 ton) in Regijski center za ravnanje z odpadki 
Dolenjske - 2. faza (38.480 oz. 35.729 ton). 

Težave s projekti regijskih centrov za ravnanje z odpadki 

Problem se je pojavil, ker stara odlagališča komunalnih odpadkov v državi ne ustrezajo evropskim 
predpisom, z novimi centri pa so večinoma velike težave. Ponekod »sosedje« nasprotujejo gradnji 
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takšnih centrov, spet drugje je premalo denarja ali pa znotraj regije ne pride do dogovora. Povrh 
vsega se zapleta zaradi neživljenjskih predpisov s področja varstva okolja in pritožbenih postopkov, ki 
se lahko vlečejo v nedogled. Ta problem naj bi bil rešen najpozneje leta 2015. Tako naj bi Slovenija 
skladno z evropsko direktivo do leta 2020 dosegla cilje, povezane z 50-odstotno reciklažo, nadaljnjo 
predelavo, energetsko izrabo in na koncu z odlaganjem odpadkov.151 
 
Strokovnjaki opozarjajo, da je bilo načrtovanih regionalnih centrov za ravnanje z odpadki preveč, saj 
naj bi zadostovala zgolj dva ali trije. Z uskladitvijo števila regijskih centrov bi tako prihranili veliko 
denarja, katerega bi lahko porabili za izgradnjo nove sežigalnice152, s tem pa bi se izognili dvojni škodi 
– odpadki se ne bi vozili na sežig v tujino, zaradi česar nepotrebni stroški ne bi nastajali, obenem pa bi 
jih bilo mogoče uporabiti kot energent v toplarnah in betonarnah. V Sloveniji torej ostajamo pri eni 
sežigalnici v Celju, ki pa ima omejene kapacitete.153 Razloge, zakaj je izgradnja in uporaba sežigalnic 
sporna, pa si lahko preberete na spletni strani Ekologov brez meja154. 

9.2  Ureditev odgovornosti za nezakonito odložene odpadke 
 
ZVO-1 v 157a. členu vzpostavlja odgovornost lastnikov oz. posestnikov zemljišč za odstranitev 
odpadkov, ki so nezakonito odloženi na teh zemljiščih. Takšna ureditev se ne zdi pravična, saj bi lahko 
na tujem zemljišču nezakonito odpadke odložil tudi kdo drug kot lastnik ali posestnik zemljišča, zato 
menimo, da bi jo morali spremeniti. Na to je vlado v svojem letnem poročilu 2013 opozoril tudi varuh 
človekovih pravic, ki je navsezadnje po izrecni zakonski določbi tudi pristojen za varovanje pravice do 
zdravega življenjskega okolja.155 
 
Ker je inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb ZVO-1 še posebej problematično pri nezakonito 
odloženih odpadkih, je zakonodajalec predvidel posebno pravilo in z novelo ZVO-1B156 uredil 
»ukrepanje v primeru nezakonito odloženih odpadkov«. Po veljavni ureditvi tako odredi občinska 
inšpekcija izvajalcu javne službe, da odstrani komunalne odpadke, ki so nezakonito odloženi na 
zemljišču v lasti države ali občine, v kolikor gre za posebne odpadke, pa odredi državna inšpekcija, 
pristojna za okolje, izvajalcu javne službe ali osebi, ki je pooblaščena za ravnanje z določenimi vrstami 
odpadkov, njihovo odstranitev. Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti osebe 
zasebnega prava, se njihovo odstranitev odredi njegovemu lastniku ali drugemu posestniku 
zemljišča157. Odstranitev komunalnih odpadkov prav tako odredi pristojna občinska, drugih 
odpadkov pa državna inšpekcija. Pritožba na izdano odločbo o odstranitvi je nesuspenzivna, kar 
pomeni, da kljub temu, da je podana, ne zadrži njene izvršitve. Stroške odstranitve odpadkov nosi v 
obeh primerih lastnik zemljišča oziroma oseba, ki izvaja posest158 (če posestnik ni tudi lastnik 
zemljišča), a le, če povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov ni mogoče odkriti. To pa seveda 
inšpekcije ne odvezuje, da v vsakem primeru stori vse, kar je mogoče, da se le tega odkrije in 
ustrezno sankcionira. Šele ko storilca v nekem razumnem roku ni mogoče ugotoviti, ravna pristojna 
inšpekcija na opisan način, saj bi bilo v nasprotnem primeru tveganje za okolje in zdravje ljudi zaradi 
nezakonito odloženih odpadkov preveliko. Omeniti velja, da imata občina ali država v primeru, če 
policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, pravico in dolžnost od 
njega izterjati vračilo teh stroškov. 
 
Vlada v svojem odgovoru na 18. redno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 
2013 pojasnjuje, da je takšna ureditev primerljiva z ureditvami problematike nezakonito odloženih 
odpadkov v drugih državah članicah EU. Pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o varstvu okolja (v letu 2008) so bili za nezakonito odložene odpadke prav tako odgovorni 
njihovi povzročitelji, vendar pa je bila v primeru, ko povzročitelja ni bilo mogoče odkriti, za njihovo 
odstranitev subsidiarno odgovorna država ali občina, kar pomeni, da se je nezakonito ravnanje 
posameznikov ali posameznika socializiralo in solidariziralo. Prav tako je prihajalo do sumov 
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dogovarjanja med povzročitelji odpadkov in lastniki zemljišč o odlaganju odpadkov, ki pa ga sicer ni 
bilo mogoče dokazovati. 
 
Veljavna ureditev izhaja iz načela, da lastnina tudi zavezuje, prav tako pa prispeva k bolj 
odgovornemu ravnanju z odpadki, saj se lastniki zemljišč zavedajo svoje odgovornosti. Ne glede na 
povedano pa je v praksi strogo izvajanje zakonske dikcije neživljenjsko, česar se zavedajo tako 
občinski inšpektorati, kot tudi državni inšpektorat – načeloma se lastnika zemljišča ne kaznuje, če je 
evidentno, da odlagališča ni napravil on, hkrati pa je prijavitelj. Ministrstvo naj bi tako ob prvi 
naslednji spremembi ZVO-1, predvidoma v letu 2015,  podrobno preučilo veljavno ureditev in jo 
poskusilo izboljšati. 
 
Dejanska srž problema torej leži v dejstvu, da povzročitelja nelegalno odloženih odpadkov pogosto 
ni mogoče odkriti; kadar je znan povzročitelj fizična oseba, pa od nje pogosto ni mogoče izterjati 
stroškov sanacije na podlagi izvršbe po drugi osebi. Kljub temu pa mora inšpektor primarno ukrepati 
zoper znanega povzročitelja. Temu mora na podlagi 157. člena ZVO-1 (drugi ukrepi inšpektorjev) in 
ZIN odrediti odstranitev odpadkov na lastne stroške. Če pravna oseba ne izvrši odrejenih inšpekcijskih 
ukrepov, kot to določa 157. člen, ali ravna v nasprotju z njimi, je predpisana globa od 10.000 do 
20.000 evrov. Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se 
za ta prekršek kaznujeta z globo od 5.000 do 10.000 eurov, z globo od 1.000 do 1.500 evrov pa tudi 
njihova odgovorna oseba. Pri odločanju o višini globe se upošteva teža prekrška in njegove posledice 
za okolje. 
 
157a. člen je torej namenjen primerom, ko ukrepanje zoper povzročitelja ni mogoče, ker ta ni znan. V 
tovrstnih primerih stopi v ospredje lastništvo oz. posest nad zemljiščem, kjer se nahajajo nelegalno 
odloženi odpadki, ter vprašanje razmejitve pristojnosti med državno in občinsko inšpekcijo.159 
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10 PRIMERI DOBRIH PRAKS 

10.1 Splošno 
 
Bolj ali manj neprimerno obnašanje v svojem življenjskem okolju v preteklosti nas je pripeljalo do 
trenutka, kjer se vsakodnevno soočamo: 

 z vedno več ekološkimi problemi, 
 z evidentno potrebo po sanaciji (ureditvi) starih grehov na eni strani, hkrati pa: 

 z omejenimi ekonomskimi (finančnimi) možnostmi, ter  
 izrednim odporom in nezaupljivostjo prebivalstva do kakršnih koli ekoloških posegov 

v prostoru. 

V zadnjem času ugotavljamo, da sta se vedenje in zavest na področju varovanja okolja dokaj 
spremenila in opažamo kar nekaj pozitivnih premikov. Npr. na področju odpadkov, ki predstavljajo 
enega največjih problemov v okolju, so ljudje brez težav sprejeli sistem ločevanja odpadkov in surovin 
za nadaljnjo predelavo, poleg tega pa aktivno tečejo projekti »pospravljanja in čiščenja« starih grehov 
in vedno več je poizkusov demokratičnega reševanja ekoloških problemov skupaj s prizadetimi.160 
 
Bistvo dobrega gospodarjenja na katerem koli področju, torej tudi pri gospodarjenju z odpadki je, da 
se je problema potrebno lotiti premišljeno in organizirano z vnaprej izdelanim programom oz. 
konceptom za dosego želenih ciljev. 
 
Temeljne smernice, uveljavljene na podlagi večletnih izkušenj na področju ravnanj z odpadki, je 
potrebno prilagoditi našim razmeram in jih uporabiti kot oporne stebre pri zasnovi koncepta 
gospodarjenja z odpadki v občinah ali regijah. 
 
Prioriteta je naslednja: 

 minimizacija odpadkov pri viru nastanka (zmanjšanje količine odpadkov), 
 sortiranje nastalih odpadkov pri viru  z ločevanjem potencialnih sekundarnih surovin za 

direktno predelavo, 
 deponiranje preostanka odpadkov. 

10.2 Nekateri primeri dobrih praks 

10.2.1 Sodelovanje in ozaveščanje javnosti 

Izkušnje pri tako občutljivih odločitvah, kot so sprejemajo na področju okolja, kažejo, da je uspeh 
mogoč le s sodelovanjem javnosti. Zato predstavlja enega najpomembnejših korakov na poti do cilja, 
zagotavljanja stalnega obveščanja in stikov z javnostjo.161 Ena od oblik so javne razprave, katerih 
namen je prikazati metodo, načela, merila oziroma kriterije, kako poiskati sprejemljiv prostor, na 
katerem bo na eni strani ustrezno rešena dispozicija odpadkov, hkrati pa bo imela v občinskem 
merilu najmanj moteč vpliv na okolje (ljudi in naravo). 

10.2.2 Društvo Ekologi brez meja 

 Projekt  »Očistimo Slovenijo« 
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Pod okriljem društva sta se v Sloveniji izvedla do sedaj največja in najbolj množična prostovoljska 
okoljska projekta z naslovom Očistimo Slovenijo, preko katerih danes Slovenijo pozna več kot milijon 
aktivistov po celem svetu, ki so del gibanja Let's do it. Še danes veljamo za najuspešnejšo državo, ki je 
uspela v enem dnevu pri čiščenju divjih odlagališč in celotne okolice združiti kar 14% prebivalstva.162 
V okviru teh projektov so vzpostavili Register divjih odlagališč, ki je edini te vrste za Slovenijo in ga pri 
svojem delu uporabljajo tudi inšpektorji. 
 

 Projekt Kam s tem odpadkom?163 
Projekt ponuja konkretne informacije, kako pravilno ločeno zbrati več kot 150 vrst odpadkov. Ker so 
med občinami oziroma komunalami razlike v sistemih zbiranja, je na voljo iskanje tako po tipu 
odpadkov kot po občinah. 

 
 Projekt » Star papir za novo upanje« 

Projekt Star papir za novo upanje, ki je namenjen ozaveščanju pomena ločenega zbiranja ne samo 
papirja, temveč vseh odpadkov, je hkrati tudi dobrodelen. 
 

 Projekt Zero Waste strategije za Slovenijo164 oz. kako postati družba brez odpadkov. 
 
Poleg naštetega je društvo aktivno na veliko drugih projektih, s katerimi ozavešča najširši krog ljudi o 
pomenu preprečevanja nastajanja odpadkov, o njihovi ponovni rabi in recikliranju. Ves čas iščejo 
nove možnosti, da bo okoli nas manj odpadkov in več novih priložnosti in surovin. Ideje skupaj s 
partnerji spreminjajo v projekte, ki so velikokrat za zgled drugim in ponujajo podlago za razvoj novih 
strategij in usmeritev na vseh nivojih. 

10.2.3 Projekt Ekošola/vrtec »z majhnimi koraki do čistega okolja«165 

Projekt Ekovrtec je sestavni del mednarodnega projekta Ekošole166. Okoljsko opismenjevanje se 
začne že zelo zgodaj, zato je skrb za varovanje okolja v Vrtcu Škofja Loka prisotna že dalj časa. Eko 
vsebine so del vsakodnevnega vzgojnega procesa, ki omogoča, da otroci skozi praktične aktivnosti 
spoznavajo in udejanjajo svoje znanje o naravi, gradijo odnos do narave in odgovornost do lastnih 
dejanj. Otrokom omogočajo, da kot samostojni udeleženci procesa preko iger raziskovanja, 
preizkušanja in izbiranja med različnimi dejavnostmi pridobivajo izkušnje, znanja, spretnosti in 
navade. 
 
Namen: 

 z dobrimi zgledi in vzgojo razširjati pri otrocih znanje o čistem in zdravem okolju, 
 usmerjati otroke k pogovoru o ekološki problematiki, opazovanju in iskanju primerov 

iz vsakdanjega življenja, 
 otrokom pomagati, da razvijejo predstave o nastajanju odpadkov ter pomenu in 

možnostih predelave odpadkov, 
 razvijati pozitiven odnos do okolja skozi neposreden stik z okoljem (ko otrok opazuje, 

odkriva, doživlja, se čudi, je neposredno aktiven) in otroku nuditi možnost, da aktivno 
posega v njegovo urejanje in ohranjanje, 

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki), 
 razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 

10.2.4 Pozor(!)ni za okolje167 

Pozor(!)ni za okolje je kampanja, ki so se ji na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires pridružili 
partnerji iz vse Slovenije. Z njo želijo partnerji osveščati o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarjati na 
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nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja in spodbujati k razmisleku o tem, kaj lahko za okolje 
stori vsak posameznik. Da družba Goodyear Dunlop Sava Tires s kampanjo na ustrezen način 
nagovarja ciljno skupino in skupaj s partnerji stremi k uresničljivim ciljem, potrjujeta dejstvi, da 
kampanja v šolskem letu 2014/15 poteka že peto leto zapored in da število partnerjev iz leta v leto 
narašča. Poleg pomembnih številk in mejnikov ter tudi nagrad, je največja potrditev za družbo 
dejstvo, da s prenašanjem dobrih praks in znanja kampanja pozitivno vpliva na odnos mladih do 
okolja in na spremembo njihovega vedenja. 

10.2.5 Lafarge Cement d.o.o.168 

Upravno sodišče RS je 21. avgusta 2014 izreklo sodbo I U 893/2014-15 v upravnem sporu zaradi 
okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-104/2006-391, ki ga je Agencija RS za okolje (ARSO) izdala 
Lafarge Cementu januarja 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) št. 35402-
8/2014-5 iz aprila 2014, in omenjeno okoljevarstveno dovoljenje razveljavilo, postopek pa vrnilo na 
prvo stopnjo (ARSO). 

10.2.6 Projekt DIVA169 

Gre za projekt sanacije divjih odlagališč in ozaveščanje prebivalstva o njihovi škodljivosti članic 
Univerze na Primorskem, v katere so vključeni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci Fakultete 
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 
 
Splošni čezmejni cilj projekta je varstvo okolja z namenom krepitve in povečanja ozaveščenosti o 
varstvu okolja, zmanjševanje tveganj in onesnaženosti. Skupno reševanje problemov na področju 
divjih odlagališč in izmenjava znanj in izkušenj bodo spodbudili zavedanje o tem, da okolje in naravni 
viri nimajo meja kar bo povezalo prebivalce obeh strani meje ter prispevalo k skupni rasti 
ozaveščenosti o pomembnosti okoljskih problemov. Projekt bo prispeval k ohranjanju kakovosti 
naravnih virov in zagotavljanju trajnosti. 
 
Specifični čezmejni cilji  
 

a. izboljšanje stanja okolja – s sanacijo divjih odlagališč prispevati k izboljšanju kakovosti okolja 
na obeh straneh meje. Projekt bo prispeval predvsem k izboljšanju kakovosti tal in podzemne 
vode ter krajine. Na divjih odlagališčih se pogosto nahajajo toksični odpadki, iz katerih se 
toksini sproščajo v tla in podzemne vode in jih tako zastrupljajo. Problem je še posebej izrazit 
na kraških tleh, ki so za Istro značilna. Neustrezno odlaganje odpadkov je moteče tudi zaradi 
estetskih razlogov in negativnih vplivov na krajino. S projektom je predvidena sanacija 
izbranih divjih odlagališč, s čimer se bo zmanjšalo onesnaženje tal in podzemne vode in 
negativni vplivi na krajino. Na ta način bo na saniranih območjih omogočena bolj kvalitetna 
izraba prostora, ki bo bolj privlačen za obiskovalce in prebivalce ter manj podvržen 
vandalizmu. 
 

b. zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi – s sanacijo divjih odlagališč in preprečevanjem 
nastajanja novih odlagališč bo dosežen tudi zelo pomemben cilj zmanjšanje tveganja za 
zdravje ljudi. Neustrezno odlaganje odpadkov na območjih vodnih virov lahko povzroči 
onesnaženje pitne vode in s tem tveganje za zdravje ljudi. Poleg tega se na območjih divjih 
odlagališč pogosto pojavlja večje število patogenih organizmov in malih sesalcev ter insektov, 
ki so prenašalci bolezni. Z obravnavanim projektom se bo z odstranitvijo odpadkov in s 
sanacijo zemljišč na izbranih lokacijah odstranilo tudi navedene dejavnike tveganja. 
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10.2.7 Velika Savska čistilna akcija170 

Zavod Bob je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami (Društvo Mladi hišni prijatelji, Sezam, 
Prostorož, Umanotera) ob dnevu Zemlje, 22. aprila 2014, v Savskem naselju v Ljubljani izpeljal 
»Veliko Savsko čistilno akcijo«. Akcijo so spremljale številne podporne aktivnosti z namenom 
osveščanja prebivalcev o ekoloških problemih, s katerimi se srečujemo lokalno in globalno, ter 
krepitve odgovornosti posameznika za naš skupen jutri. Organizirano je bilo pobiranje in sortiranje 
odpadkov, kreativno – izobraževalne delavnice (»trash art«, ustvarjanje praktičnih, uporabnih in 
okolju prijaznih inovacij, izmenjava ekoloških informacij in izkušenj po principu »mali triki velikih 
mojstrov«), diskusije s strokovnjaki ter razstava čez dan ustvarjenih umetnij. 

10.2.8 Projekt »Smetko Marjetko«171 

Komunala Koper s projektom »Smetko Marjetko« želi pritegniti tudi najmlajše. Otroci so celo sami 
izbrali ime simpatične maskote, tj. Smetko Marjetko. Projekt je namenjen osveščanju vrtčevskih in 
šoloobveznih otrok o pravilnem ločevanju odpadkov. Smetko Marjetko tako obiskuje otroke po vrtcih 
in šolah Mestne občine Koper in jim predstavlja, kako čist je lahko naš planet, če mu le malo 
pomagamo. Nalepke s sličico maskote so nalepljene tudi na nekaterih zbiralnih zabojnikih za 
odpadke, tako zlahka pritegnejo pozornost otrok, kar jih spodbuja k razmišljanju o ločevanju 
odpadkov in ohranjanju narave.  
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11 POSEBEJ O RADIOAKTIVNIH ODPADKIH 

Radioaktivni odpadki so po pojmovanju ZVO-1 odpadki, ki so zaradi določenih radioaktivnih lastnosti 
po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji uvrščeni med radioaktivne odpadke. Zakon o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (v nadaljevanju: ZVISJV) jih opredeli kot: snovi 
v plinasti, tekoči ali trdni obliki, predmeti in oprema, ki so odpadek sevalnih dejavnosti ali 
intervencijskih ukrepov in zanje ni predvidena nadaljnja uporaba, vsebujejo pa radioaktivne snovi ali 
so radioaktivno kontaminirani tako, da presegajo ravni opustitve.172 ZVISJV v 58. točki 3. člena 
opredeljuje pojem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, in sicer so to vse 
organizacijske in fizične dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, 
skladiščenju ali odlaganju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva,  v 38. točki 3. člena pa 
opredeljuje pojem odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki je namestitev 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva na odlagališče ali na določeno mesto brez namena, da 
bi jih ponovno prevzeli. Za odlaganje radioaktivnih odpadkov se šteje tudi, če pristojni organ odobri 
izpuščanje odpadnih radioaktivnih snovi v okolje, ki se pozneje razredčijo. 
 
Po najbolj splošno uveljavljeni klasifikaciji delimo radioaktivne odpadke glede na stopnjo njihove 
specifične aktivnosti v tri skupine: nizko, srednje in visoko radioaktivne odpadke. Za te skupine je 
razširjena uporaba kratic NRAO, SRAO in VRAO, za nizko in srednje radioaktivne odpadke skupaj pa 
tudi NSRAO. Med VRAO uvrščamo izrabljeno jedrsko gorivo in ostanke predelave izrabljenega goriva. 
SRAO so odpadki iz čistilnih naprav jedrske elektrarne – čas, po katerem niso več radioaktivni, je od 
več 100 pa do nekaj 1000 let. NRAO nastanejo večinoma med vzdrževalnimi deli v jedrski elektrarni 
ter v industriji in medicini pri uporabi radioaktivnih izotopov. Sem spadajo kontaminirana delovna 
oblačila, orodje, filtri, papir, krpe, vse, kar je v uporabi v radiološko onesnaženih prostorih.  
 
NSRAO poleg glede na specifično aktivnost radioaktivnih izotopov lahko razdelimo še glede na 
življenjsko dobo radionuklidov, ki jih odpadki vsebujejo, saj le ta pogojuje, koliko časa bodo odpadki 
radioaktivni, s tem pa določa tudi ravnanje z njimi in pogoje za trajno shranjevanje. Glede na 
razpolovni čas vsebovanih radionuklidov razdelimo NSRAO na kratkožive in dolgožive. Kratkoživi po 
približno 300–500 letih postanejo nenevarni – njihova radioaktivnost upade na raven naravnega 
okolja. Njihova količina je v primerjavi z drugimi nevarnimi industrijskimi odpadki izredno majhna, 
vendar je zanje potrebno poskrbeti na poseben način, ker so radioaktivni. Dolgoživi pa vsebujejo tudi 
izotope, katerih razpolovni časi so bistveno daljši od 30 let. Zato njihova aktivnost upada bistveno 
počasneje (več deset tisoč let ali celo dlje) in zahtevajo ostrejša merila za izvedbo odlagališča in 
uporabo zahtevnejših tehnoloških rešitev za njihovo obdelavo in pripravo.173 
 
Slovenija je država z jedrskim programom, ki za radioaktivne odpadke nima urejenega varnega in 
dokončnega odlaganja. Medtem ko je v svetu uveljavljen način trajnega shranjevanja radioaktivnih 
odpadkov v urejena odlagališča, pri nas zaenkrat obstaja le začasno shranjevanje.174 
 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) 
 
NEK proizvaja VRAO v obliki izrabljenega jedrskega goriva (IJG). Ta oddaja močno sevanje, ki ga 
spremlja visoka t.i. zaostala toplota. Po odstranitvi goriva iz reaktorja mora biti gorivo vsaj leto dni 
shranjeno v bazenu za izrabljeno gorivo v NEK, šele potem so mogoči nadaljnji postopki. V tem času 
se radioaktivnost in sproščanje toplote močno zmanjšata. Voda v bazenu hladi gorivne elemente in 
ščiti pred sevanjem. Ker Slovenija še ni sprejela odločitve glede trajnega odlaganja VRAO, hkrati pa 
podaljšala obratovanje NEK (trajno odlagališče VRAO pa naj bi bilo zgrajeno v 30 letih po razgradnji 
NEK), se zadeva rešuje s povečevanjem zmogljivosti skladiščenja, tj. bazena za izrabljeno gorivo v 
NEK, in možnostjo gradnje prehodnih (vmesnih) skladišč, predvsem za suho skladiščenje (betonski 
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bunkerji z zabojniki, betonski ali kovinski vsebniki), dokler ne bo obstajala možnost za končno 
odložitev teh odpadkov175.    
 
Pri obratovanju NEK nastajajo trdni, tekoči in plinasti NSRAO. Tekoči odpadki predstavljajo 
dominanten delež celotne količine proizvedenih odpadkov. Obratovalno dovoljenje NEK, izdano v 
letu 1984, elektrarni dovoljuje izpuste radioaktivnih snovi v ozračje in vodne tokove, ki se štejejo kot 
način odlaganja radioaktivnih odpadkov. Tekoči radioaktivni izpusti se po obdelavi izlivajo v Savo. 
Plinaste radioaktivne odpadke po obdelavi v sistemu za ravnanje s plinastimi radioaktivnimi odpadki 
hranijo v tankih za radioaktivni razpad plinov, kontaminiran zrak pa vodijo skozi filtre, ki zadržijo 
nastale trdne delce in aerosole, in nato očiščene spuščajo v ozračje. Konzervativna ocena efektivne 
doze, ki jo prejme posameznik zaradi izpustov radioaktivnih snovi iz NEK v okolje, je 1 μSv/leto (veliko 
pod zakonsko določeno mejo). Trdni odpadki nastajajo kot rezultat obdelave plinastih in tekočih 
odpadkov, del pa nastaja neposredno pri vzdrževalnih delih in čiščenju. Ti odpadki se po obdelavi 
skladiščijo v objektu za radioaktivne odpadke na lokaciji NEK, ki je bil sicer zgrajen le za začasno 
skladiščenje za obdobje petih let. To je protipotresno grajena armiranobetonska stavba s površino 
1470 m2176. Zaradi zamude pri izbiri lokacije in izgradnji odlagališča NSRAO so razpoložljive 
zmogljivosti za shranjevanje na lokaciji NEK že skoraj izčrpane. Ob koncu leta 1998 je bilo zasedenih 
že 90 % vseh zmogljivosti, zato je NEK izvedla več programov za zmanjšanje prostornine odpadkov oz. 
t.i. superkompaktiranja.177 Trdni odpadki so vloženi v različne oblike embalaže: v 210-litrske 
standardne sode, 320-litrske površnike in 864-litrske cevaste površnike (TTC). 
 

Ostali RAO178 
 
Drugi RAO nastajajo še: 

 pri delu, povezanem z raziskovalnim reaktorjem TRIGA MARK II v Podgorici pri Ljubljani, ki je 
v upravljanju Instituta Jožef Stefan (uporablja se za raziskave, šolanje in proizvodnjo izotopov, 
namenjenih medicini) – izrabljeno gorivo je bilo l. 1999 vrnjeno v ZDA, ki so l. 1996 sprejele 
sklep o prevzemu izrabljenega goriva iz reaktorjev ameriške izdelave, kar je tudi TRIGA MARK 
II; veljavnost tega sklepa je bila omejena na 10 let od njegovega sprejema, tako se preostalo 
IJG skladišči v dveh bazenih reaktorskega centra; nastajajo tudi NSRAO, 

 pri malih povzročiteljih radioaktivnih odpadkov (organizacije s področja medicine, 
raziskovalnih dejavnosti in industrije) – nastajajo NSRAO, 

 v Slovenski vojski – nastajajo NSRAO. 
 
Vsi ti odpadki (razen VRAO iz TRIGA MARK II) se skladiščijo v Centralnem skladišču radioaktivnih 
odpadkov (CSRAO) v Brinju, ki ga ima od leta 1999 v upravljanju Agencija za radioaktivne odpadke 
(ARAO)179, ki je pooblaščena izvajalka obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki180. 
 
Količina NSRAO, ki bo nastala v Sloveniji do konca obratovanja in razgradnje obstoječih jedrskih 
objektov, ocenjena v okviru priprave programa razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
ter izrabljenega jedrskega goriva, znaša 17.650 m3. V novembru 2014 je Slovenija podpisala pogodbo 
za projektiranje novega odlagališča NSRAO. Dela, ki bodo zajemala izdelavo projektne in druge 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo objekta odlagališča NSRAO ter 
razvoj zabojnika za odlaganje radioaktivnih odpadkov, bodo izvajali predvidoma dve leti in pol.181 
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COM(2005) 666 končno. Najdeno 28. 12. 2014 na spletnem naslovu http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0666&from=EN 

24. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
Uradni list RS št. 64/12 in 64/14. 

25. Uredba o izrabljenih vozilih. Uradni list RS št. 32/11, 45/11-popr. in 26/12. 
26. Uredba o odlagališčih odpadkov. Uradni list RS št. 10/14. 
27. Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja 

komunalnih odpadkov. Uradni list RS št. 123/04 in 106/05. 
28. Uredba o odpadkih. Uradni list RS št. 103/11. 
29. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. 

Uradni list  RS št. 14/2014. 
30. Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 
azbest. Uradni list RS št. 60/06. 

31. Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah 
odpadkov. Uradni list Evropske unije št. 190, 12. 7. 2006, str. 1–98. Najdeno 28. 12. 2014 na 
spletnem naslovu http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=SL 

32. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in 
azbestnih izdelkov. Uradni list RS št.  49/01 in 88/09. 

33. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. 
Uradni list RS št. 3/10, 64/12 in 93/12. 

34. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Uradni list RS št. 84/06, 106/06, 
110/07, 67/11, 68/11 in 18/14. 

35. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami. Uradni list RS št. 63/09. 
36. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Uradni list RS št. 34/08. 
37. Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili. Uradni list RS št. 105/08. 
38. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. Uradni list RS št. 107/06 in 

100/10. 
39. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Uradni list RS 

št. 91/14 z dne 18. 12. 2014. 
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40. Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS št. 33/91-I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - 
UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - 
UZ148 in 47/13 - UZ90,97,99. 

41. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Uradni list RS št. 51/06 - UPB, 117/06 - 
ZDavP-2, 23/14 in 50/14. 

42. Zakon o inšpekcijskem nadzoru. Uradni list RS št. 43/07 - UPB in 40/14. 
43. Zakon o lokalni samoupravi. Uradni list RS št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – 

ZUJF. 
44. Zakon o ohranjanju narave. Uradni list RS št. 96/04 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 

46/14. 
45. Zakon o prekrških. Uradni list RS št. 29/11- UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. 

US. 
46. Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 

prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno. Uradni list RS št. 35/05 - UPB in 38/06 - 
ZOPDA. 

47. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi. Uradni list RS št. 23/05 - UPB, 21/10 in 
90/12 – ZdZPVHVVR. 

48. Zakon o splošnem upravnem postopku. Uradni list RS št. 24/06 - UPB, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 

49. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Uradni list RS št. 102/04 - UPB, 
70/08 - ZVO-1B in 60/11. 

50. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). Uradni list RS št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - 
ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 92/13. 

51. Zakon o varstvu okolja (ZVO). Uradni list RS št. 32/93, 1/96, 56/99 - ZON, 22/00 - ZJS, 67/02 - 
ZV-1 in 41/04 - ZVO-1. 

52. Zakon o vodah. Uradni list RS št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 
in 40/14. 

53. Zakon o državni upravi. Uradni list RS, št. 113/05 - UPB, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 
48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14. 

54. Zakon o javnih uslužbencih.  Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - 
ZZavar-E in 40/12 – ZUJF. 
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13 PRILOGE 

13.1 Priloga 1: Vzorec prijave domnevno nezakonitega ravnanja z 
odpadki 

 
 

 

PRIJAVA DOMNEVNO NEZAKONITEGA RAVNANJA Z ODPADKI 
  
 
 

1. V spodnje okvire vpišite svoje podatke. V kolikor želite oddati anonimno prijavo, podatkov 
ne navajajte. 

  

Ime in priimek: * 
 

Naslov: * 
 

Telefon: * 
 

E-naslov: * 
 

 
Kontaktni podatki za podajo prijave inšpektoratu so: 

 pisno na naslov: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana; 
 po elektronski pošti na e-naslov: gp.irsop(at)gov.si; 
 osebno inšpektorju na območni enoti, ki pokriva območje prijave; osebno prijavo lahko 

opravite le v času uradnih ur, vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure; 
 telefonsko na št. (01) 420 44 88 v okviru delovnega časa organa; 
 po telefaksu na št. (01) 420 44 91. 

 
Prijavo je najbolje podati pisno in priporočeno s povratnico glavnemu inšpektoratu v Ljubljani in 
hkrati tistemu območnemu inšpektoratu182, na katerega območju se je dogodek zgodil. V kolikor so 
nezakonito odloženi mešani odpadki in ne veste, katera inšpekcija bi bila pristojna za prijavo, jo 
pošljite Inšpekcijskemu svetu na splošni elektronski naslov gp.mnz@gov.si, in jo bodo posredovali 
na ustrezni inšpekcijski organ. 
Izlivanje, odmetavanje ali odlaganje nevarnih ali škodljivih snovi v vode, na vodno ali priobalno 
zemljišče ali na zemljišče v varstvenem se poleg inšpekciji lahko prijavijo tudi centru za obveščanje 
(regijski centri za obveščanje so dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu, in obveščajo pristojne 
inšpekcijske službe) ali policiji (najbližji policijski enoti iz območja policijskega uprave kraja, kjer se 
je dogodek zgodil). Čim krajši čas prijave je v takem primeru ključnega pomena. 
 

2. V spodnjem okviru čim bolje opišite dogodek. Kaj navesti v opisu: 
 podrobne podatke o dogodku, ki je predmet prijave (točna lokacija (GPS lokacija, če je 

možno), datum in čas zaznave, kdaj se je dogodek pojavil, vrste odpadkov in količina, 
morebitna zaznana škoda), 

 podatke o domnevnem storilcu oziroma podatke, ki nakazujejo nanj, 
 navedbe glede morebitnih prič (zapis njihovih izjav in navedb o dogodku), 
 druge relevantne podatke (glejte točko 7 priročnika). 

  



II 
 

 
I. Opis dogodka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Navedite, kakšne dokaze v konkretnem primeru prilagate k prijavi (fotografije, video 
posnetke, podpisane izjave udeleženih oseb z njihovimi kontaktnimi podatki,…): 

 
II. Priloženi dokazi konkretnega primera  
 
 
 
 
 
 

4. Skladno s prvim odstavkom 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru želim, da me 
pristojni inšpektor obvešča o poteku postopka in sprejetih ukrepih. 
 

DA -     NE -   
 

5. Zakonska določila, ki so bila domnevno kršena v tem primeru (zapišite le, če veste): 
 
III. Domnevno kršena zakonska določila 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
                  (kraj in datum)              (podpis vlagatelja) 
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13.2 Priloga 2: Vzorec zahteve za dostop do informacij javnega značaja 
 
Vzorec je dostopen na: https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/ 
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KONČNE OPOMBE 
                                                             
 
1 Iz poslanstva društva Ekologi brez meja. 
2 3. člen ZVO-1. 
3 Priloga Uredbe o odpadkih. 
4 Tč. (d) čl. 1 Direktive 2006/12/ES o odpadkih. Kdo vse v Sloveniji ravna z odpadki in kako, izveste na 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/. 
5 9. člen Uredbe o odpadkih. 
6 Vlada RS, Informacija o stanju na področju odpadkov in divjih odlagališč z načrtom ukrepov za izboljšanje 
učinkovitosti sistema ravnanja z odpadki ter krepitev preventivnega ravnanja. Ljubljana. 12 str. 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/77_seja/77sv31a.doc 
7 Uredba o odlagališčih odpadkov jih določa v 4. členu in so predstavljena v nadaljevanju priročnika (glej 
poglavje 7). 
8 V tem priročniku smo obdelali le trenutno veljavno evropsko pravno podlago. 
9 Okoljska politika EU je v obliki javnega dokumenta, tj. okoljskih akcijskih programov, sprejeta zavestna 
odločitev EU, da bo sledila zakonodaji in drugim (mednarodnim) priporočilom glede okoljskih vprašanj in 
trajnostne naravnanosti. 
10 Več o programu na http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm. 
11 Seznam podzakonskih predpisov po posameznih področjih najdete na 
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpad
ki/. 
12 Maja Bevc, Politika trajnostnega ravnanja z odpadki v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 
44 str. 
13 36. člen ZVO-1; vse operativne programe, med njimi za področje odpadkov, najdete na spletni strani 
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/progra
mi_in_nacrti_varstva_okolja/. 
14 Dodatno si glede slovenske zakonodaje o ravnanju z odpadki lahko preberete tudi na spletni strani strategije 
Zero Waste Slovenija, http://ebm.si/p/zw/. 
15 Tako Jaka Kranjc, društvo Ekologi brez meja. 
16 Najdete jih na spletnem naslovu: 
http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/index.jsp?page=seznam_regije. 
17 Povzeto po Department of Environment and Climate Change NSW, Crackdown on Illegal Dumping – 
Handbook for Local Government. Sydney: Department of Environment and Climate Change NSW, 2008. 
18 Nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je glede video nadzora odprtih površin izrazila 
stališče, da je protizakonit. To mnenje je pri uvajanju kakršnega koli video nadzora odprtih površin treba 
upoštevati. Mnenje Informacijske pooblaščenke najdete na spletnem naslovu: 
http://www.dnevnik.si/mnenja/mnenja/1042513887. 
19 http://www.ipep.gov.si/fileadmin/ipep.gov.si/pageuploads/IRSOP_dokumenti/dokumenti_12/1-
Izjava_za_javnost_divja_odlagalisca_odpadkov_v_okolju.doc 
20 Primer dobre prakse glede predaje prijave pristojni inšpekciji, dostopno na 
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ipep.gov.si%2Ffileadmin%2Fipep.gov.si%2Fpageuploads%2FIRSOP_dokumenti%2Fdokumenti_12%2F1-
Izjava_za_javnost_divja_odlagalisca_odpadkov_v_okolju.doc&ei=f5fKVOXLHcXzUMqvAQ&usg=AFQjCNESlkO6G
blBNj96fYf6Y0DFZPNWdg&sig2=PqHgAy59QpfEtHdEtZpusA&bvm=bv.84607526,d.ZWU&cad=rja. 
21 http://ebm.si/p/locevanje/. 
22 Vlada RS, Informacija o stanju na področju odpadkov in divjih odlagališč z načrtom ukrepov za izboljšanje 
učinkovitosti sistema ravnanja z odpadki ter krepitev preventivnega ravnanja. Ljubljana. 12 str. 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/77_seja/77sv31a.doc 
23 Zaradi reorganizacije se je s 1. 1. 2015 dosedanji Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, v skladu z Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 91/14 z dne 18. 12. 
2014), razdelil na dva organa v sestavi, med drugim na Inšpektorat RS za okolje in prostor, ki deluje pod 
okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Dostopno na 
http://www.iko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5740/. 
24 IRSKO, Poročilo za leto 2013. Ljubljana, 2014. 75 str., dostopno na 
http://www.iko.gov.si/si/o_inspektoratu/porocila_o_ delu_inspektorata/. 
25 1. člen ZIN-B. 



V 
 

                                                                                                                                                                                              
 
26 10. člen ZIN-B. 
27 Medobčinski inšpektorat je skupni prekrškovni organ, ki so ga z odlokom ustanovi več občin za opravljanje 
upravnih in strokovnih nalog inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov, 
nalog komunalnega nadzorstva ter nalog občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin 
ustanoviteljic skladno z zakoni in podzakonskimi predpisi na tem področju. 
28 Prvi odstavek 32. člena ZIN. 
29 Poizvedbo oddate na http://e-uprava.gov.si/e-uprava/sodelujteStran.euprava?pageid=21. 
30 Spletni obrazec dobite na http://www.ekc.gov.si/kontakt/. 
31 16. člen ZIN. 
32 Tretji odstavek 32. člena ZIN. 
33 Tukaj je koristna povezava na https://e-
justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-SI-
sl.do?clang=sl&idSubpage=1&member=1. 
34 http://www.iop.gov.si/ 
35 Dogajajo se mnoge reorganizacije ministrstev in inšpektoratov v njihovi sestavi. 
36 16. člen ZIN. 
37 Seznam območnih enot najdete na spletni strani 
http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/organiziranost/obmocne_enote/, seznam inšpekcijskih pisarn pa na 
http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/organiziranost/inspekcijske_pisarne/. 
38 Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Pravna sredstva na področju varstva okolja. 
Ljubljana: PIC, 2010. 12 str. 
39 31. člen ZIN. 
40 Na http://e-uprava.gov.si/e-uprava/inspektorji/. 
41 Prvi odstavek 5. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
42 Členi 25 do 38 Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
43 Členi 39 do 50 Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
44 Carinska uprava RS, Odlaganje odpadkov na odlagališčih. 
45 4. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
46 6. člen in Priloga 3 Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
47 IMPEL, Obrati za ravnanje z odpadki. 2012. 22 in 30 str. 
48 Wikipedija, Ravnanje z odpadki. 
49 5.3. tč. 3. člena ZVO-1. 
50 Biorazgradljivi odpadki so odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, 
restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane. 
Ravno biološko razgradljivi odpadki pomenijo veliko obremenitev za okolje. V Sloveniji je delež biološko 
razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih previsok. 
51 Agencija RS za okolje, Odlaganje odpadkov na odlagališča. 2010. 
52 Vlada RS. Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki. Ljubljana, 2013. 17 str. 
53 3. in 4. alineja drugega odstavka 6. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
54 Statistični urad RS, Odpadki, Slovenija, 2013 - končni podatki. 2014. 
55 Vlada RS. Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki. Ljubljana, 2013. Dostopen na 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/o
p_komunalni_odpadki.pdf. 
56 Aplikacijo najdete na http://ebm.si/p/locevanje/. 
57 5.1. tč. 3. člena ZVO-1. 
58 3. tč. 3. člena Uredbe o odpadkih v povezavi s Prilogo 1 uredbe: Lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo 
med nevarne odpadke. 
59 Agencija RS za okolje, Nevarni odpadki. 2010. 
60 Tretji odstavek 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
61 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/pogosta_vprasanja_in_odgovori/. 
62 8. člen Uredbe o izrabljenih vozilih. 
63 Statistični urad RS, Posebne vrste odpadkov, Slovenija, 2012, 2013 - končni podatki. 2014. 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6694. 
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64 Seznam prevzemnih mest ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili po Sloveniji najdete na 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/imv_prevzemna_mesta.pdf. 
65 https://www.izrabljenegume.si/user_session/new. 
66 Kako se ravna z izrabljenimi gumami, si lahko preberete v 4. do 7. členu Uredbe o ravnanju z izrabljenimi 
gumami. 
67 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/pogosta_vprasanja_in_odgovori/. 
68 Borut Tavčar, V embalaži 30 milijonov evrov. Delo, 2012. 
69 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odpadki. 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/pogosta_vprasanja_in_odgovori/ 
70 8. člen Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. 
71 http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/pogosta_vprasanja_in_odgovori/. 
72 6. tč. 3. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
73 Inšpekcija za okolje in naravo, Poročilo o delu Inšpekcije za okolje in naravo v letu 2012. Ljubljana, 2013. 
74 1. tč. 2. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. 
75 Dodatno o tem, kam z gradbenimi odpadki, ter zemljevid lokacij, kjer je možno oddati nenevarne gradbene 
odpadke, najdete na tej povezavi http://www.re-birth.eu/kam-z-odpadki/ (zeleni in rumeni vnosi).   
76 Agencija RS za okolje, Informacija o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Ljubljana, 2005. 
77 6. člen Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih 
delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest. 
78 Tako Jaka Kranjc, društvo Ekologi brez meja. 
79 68. člen ZV-1. 
80 Najbližji policijski enoti iz območja policijskega uprave kraja, kjer se je dogodek zgodil. 
81 70. člen ZV-1. 
82 64. člen ZV-1. 
83 Emisija je po 3. tč. 3. člena ZVO-1 neposredno ali posredno izpuščanje ali oddajanje snovi v tekočem, 
plinastem ali trdnem stanju ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) ali organizmov ali 
mikroorganizmov iz posameznega vira v okolje. 
84 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/predpisi. 
85 Inšpekcija za okolje in naravo, Poročilo o delu Inšpekcije za okolje in naravo v letu 2012. Ljubljana, 2013. 6. 
str. Inšpekcija za okolje in naravo, Načrt dela Inšpekcije za okolje in naravo za leto 2013. Ljubljana, 2012. 16. str. 
86 Domen Bizjak, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Učno gradivo za udeležence priprav na strokovni izpit za 
inšpektorja, posodobila Upravna akademija. 2010. 3 str. 
87 Prvi odstavek 127. člena ZUP. 
88 Inšpekcija za okolje in naravo, Načrt dela Inšpekcije za okolje in naravo za leto 2013. Ljubljana, 2012. 4., 7. str. 
89 Janez Breznik, Zdenka Štucin, Jonika Marflak, Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, 3. 
spremenjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: GV Založba. 2008, 234 -258 str. 
90 Božo Grafenauer, Tjaša Ivanc, Valentina Plemenitaš et al., Gradivo (prosojnice) za pripravo na strokovni izpit 
iz upravnega postopka. Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2011. 24 str. 
91 Glej tudi Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 
115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13), 139. člen ZUP. 
92 Janez Breznik, Zdenka Štucin, Jonika Marflak, Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem. 259 -
262 str. 
93 Janez Breznik, Zdenka Štucin, Jonika Marflak, Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem. 263 str. 
94 Glej npr. sodbo I Up 89/2004: … pravilno presodila, da je tožnik zapisnik o inšpekcijskem pregledu in o 
zaslišanju, v katerem je bilo navedeno, da ga je investitor spornega objekta lastnoročno podpisal potem, ko mu 
je bil glasno prebran in na ta zapisnik ni imel pripomb. Ker gre pri tem zapisniku za javno listino v smislu 80/1. 
člena ZUP, velja pravna domneva resničnosti. Samo tisti deli zapisnika, h katerim da zaslišanec pripombe, da 
niso pravilno sestavljeni, ne pridobijo značaja javne listine. Po drugem odstavku 80. člena ZUP je dovoljeno 
dokazovati nepravilnost zapisnika. Ker pa niti v upravnem postopku tožnik ni predložil nobenih dokazov o tem, 
da ni investitor objekta in ni uspel dokazati nepravilno vsebino navedenega zapisnika, pritožbeni ugovori o tem, 
da ni investitor ne morejo vplivati na drugačno odločitev…«. 
95 76. člen ZUP. 
96 77. člen ZUP. 
97 Pucelj Vidovič, Tanja, Pravice in dolžnosti zavezancev v inšpekcijskem postopku. 
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98 Skrajšani postopek, v katerem zaslišanje zavezanca ni potrebno, je možen v zakonsko določenih primerih. Že 
ZUP tak postopek omogoča v primeru nujnih ukrepov v javnem interesu; nekateri področni zakoni pa ga izrecno 
predvidevajo za postopanje posamične inšpekcije (npr. 146. člen Zakona o graditvi objektov za postopanje 
gradbene inšpekcije). V teh primerih lahko inšpektor odloči tudi brez zaslišanje zavezanca (glej npr. I Up 
1289/2002). 
99 Glej npr. sodbo U 139/2007, v kateri je sodišče potrdilo ravnanje inšpektorjev, ki so v zavezančeve prostore 
vstopili brez njegove vednosti in ob odsotnosti zavezanca in njegovih zaposlenih  opravili pregled in zapisnik o 
opravljenem pregledu pustili na mizi v delovnih prostorih. Po preteku roka za izjavo, je inšpektor izdal odločbo 
in sodišče je takem ravnanju inšpektorjev pritrdilo.  
100 28. člen ZIN. 
101 4. člen ZIN. 
102 19. - 23. člen ZIN. 
103 Četudi se ti na primer nahajajo v  zasebnih prostorih društva (glej I Up 213/2003). 
104 181. - 187. člen ZUP. 
105 143. člen ZUP. 
106 142. člen ZUP. 
107 Drugi odstavek 237. člena ZUP. 
108 Prvi in drugi odstavek 24. člena ZIN. 
109 Prvi odstavek 24. člen ZIN. 
110 Podlaga 43. in 142. člen ZUP. 
111 Prvi odstavek 24. člena ZIN. 
112 13. člen ZVO-1. 
113 13. tč. 3. člena ZVO-1; podatki o emisijah, odpadkih in nevarnih snoveh, vključno z informacijami o 
obremenjevanju okolja, ki ga povzročajo ter podatki o okoljskih nesrečah pa so tudi primeroma našteti kot 
okoljski podatek v 110. členu ZVO-1. 
114 Več informacij o zahtevkih za informacij javnega značaja na spletni strani Informacijske pooblaščenke 
https://www.ip-rs.si/. 
115 16. člen ZIN. 
116 16. člen ZIN v povezavi z odločbo št. X I Ips 775/2006, v kateri je sodišče potrdilo odločitev inšpektorja, da 
zavrne zahtevo stranke za pregled in preslikavo prijav, ki se nanašajo na gradnjo njene stanovanjske hiše. 
117 31. člen ZIN. 
118 Sodba Upravnega sodišča RS U 1170/2008. 
119 V postopku na prvi stopnji do izdaje odločbe, v pritožbenem postopku ali po dokončnosti odločbe v zvezi z 
obnovo postopka. 
120 4. alineja prvega odstavka 19. člena ZIN.  
121 182. člen ZUP. 
122 2. odstavek 19. člena ZIN. 
123 186. člen ZUP. 
124 V slovenski ureditvi ta funkcija ni izpostavljena, je pa delno uzakonjena v 33. členu ZIN, ki ureja preventivno 
delovanje inšpektorjev in možnosti inšpektorja, da izreče ustno opozorilo, če oceni, da je glede na pomen 
dejanja opozorilo zadosten ukrep. 
125 Tone Jerovšek, Gorazd Trpin et al. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem. Ljubljana: 
IJU PF. 2004, 928 str. 
126 34. in 35. člen ZIN. 
127 28. člen ZIN. 
128 Tone Jerovšek, Gorazd Trpin et al. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem. Ljubljana: 
IJU PF. 2004, 920-921 str. 
129 Domen Bizjak, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Učno gradivo za udeležence priprav na strokovni izpit za 
inšpektorja, posodobila Upravna akademija. 2010. 27- 30 str. 
130 1. in 2. alineja prvega odstavka in drugi odstavek 17. člena ZIN. 
131 Prvi odstavek 37. člena ZIN. 
132 Uradna oseba, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno 
nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega 
hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma 
večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 



VIII 
 

                                                                                                                                                                                              
 
133 38. člen ZIN. 
134 Čezmerna obremenitev okolja, je obremenitev ki presega mejne vrednosti, standarde kakovosti okolja, 
pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine (6.1. točka 3. člena ZVO-1) 
135 11. člen ZVO-1. 
136 Peti odstavek 235. člena ZUP. 
137 4. točka prvega odstavka 144. člena ZUP. 
138 Drugi odstavek 236. člena ZUP. 
139 Tudi plačilni nalog glede napačnega parkiranja vam mora mestni redar, ki vas pri dejanju ni zasačil, poslati 
osebno na vaš naslov, skladno z določili ZUP. Zato vam za brisalce zatakne le obvestilo o prekršku, pri čemer to 
dejanje pravno gledano ni vročitev plačilnega naloga! 
140 52. člen ZP-1. 
141 Prekrškovni organ ob ugotovitvi oziroma obravnavanju prekrška in še pred izadjo odločbe o prekršku (56. 
člen) kršitelja obvesti o prekršku in ga pouči: 

- da se lahko izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, da pa tega ni dolžan storiti oziroma 
odgovarjati na vprašanja, če se bo izjavil ali odgovarjal, pa ni dolžan izpovedati zoper sebe in svoje 
bližnje, 

- da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel 
uveljavljati. 

142 »Če izrečena globa presega trikratni znesek najnižje globe iz prejšnjega člena, lahko storilec najpozneje do 
poteka roka za plačilo globe predlaga, da se globa plača v obrokih. V tem primeru se s sklepom določita način 
odplačevanja in rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot eno leto. Zoper sklep o obročnem odplačevanju ni 
pritožbe« (drugi odstavek 18. člena ZP-1). 
143 32. člen ZIN. 
144 http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-103-04514-OB~P003-0000.PDF#!/pdf. 
145 Podatki in obrazci so dostopni na http://www.stat.si/tema_okolje_okolje_odpadki.asp#1.  
146 Za izrabljene gume velja, da jih lahko občani prepustijo kar vulkanizerju pri sami menjavi. Ta jih je dolžan 
brezplačno prevzeti! 
147 http://www.slopak.si/_files/714/Zbirni_centri_za_obcane.pdf. 
148 http://www.slopak.si//zbirni_centri_in_reciklaza/zbirni_centri_za_podjetja. 
149 http://www.slopak.si//zbirni_centri_in_reciklaza/embalaza_fitofarmacevtskih_sredstev. 
150 Občine so zaradi pritožbenih postopkov zamudile rok za pridobitev 24 milijonov evrov evropskih sredstev iz 
iztekajoče se finančne perspektive (2007–2013). 
151 Bojan Dejak, Regijski centri za ravnanje z odpadki naj bi bili zgrajeni do leta 2015 (Kam s smetmi). 
Ekodnevnik.si, 2011. 
http://eko.dnevnik.si/sl/Kam+s+smetmi/1933/Regijski+centri+za+ravnanje+z+odpadki+naj+bi+bili+zgrajeni+do
+leta+2015. 
152 V naslednji finančni perspektivi NI predvidenih sredstev za projekte ravnanja z odpadki! 
153 Nataša Čepar, Nasvidenje, evropski milijoni. Žurnal24.si, 2014. 
154 http://ebm.si/o/sl/projekti/recimo-ne-sezigu-odpadkov/razlogi-proti-sezigu. 
155 Ombudsman lahko s svojimi predlogi, mnenji, kritikami in priporočili od državnih organov zahteva, da se 
izjasnijo o določenih vprašanjih in da sprožijo ustrezne postopke, kadar je to potrebno. 
156 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 70/08). 
157 Sodba Upravnega sodišča RS opr. št. I U 600/2012. 
158 24. člen Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13) določa, da je posest neposredna dejanska 
oblast nad stvarjo (neposredna posest) ali izvrševanje dejanske oblasti nad stvarjo prek koga drugega, ki ima 
neposredno posest iz kakršnegakoli pravnega naslova (posredna posest). 
159 Dušan Pichler et al., Komentar Zakona o varstvu okolja. Inštitut za javno upravo, 2010. 791-796 str. 
160 Knez, Mojca, Blažeka Željko, Izkušnje pri zagotavljanju odškodnin na področju varstva okolja, Pravne 
možnosti varovanja skupinskih interesov ljudi za zdravo okolje, Zbornik referatov in razprav z mednarodne 
znanstvene konference z dne 10. in 11. novembra 1995, Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno 
pravo,  Univerza v Mariboru, Pravna Fakulteta, Maribor, 1996, str. 68-69. 
161 E-demokracija, http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava; Predlagam.vladi.si, 
http://predlagam.vladi.si. 
162 Več o Registru divjih odlagališč najdete na: http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/. 
163 Več na: http://ebm.si/p/locevanje/. 
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164 http://ebm.si/p/zw/. 
165 http://vrtec.skofjaloka.si/domov/o-vrtcu/obogatitvene-dejavnosti-in-projekti-vrtca.aspx. 
166 http://www.ekosola.si/ 
167 http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/. 
168 http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/. 
169 http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/skrb-za-okolje/#heading2. 
170 http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/varstvo-okolja/projekti/87923/detail.html. 
171 http://smetkomarjetko.si/. 
172 55. tč. 3. člena ZVISJV. 
173 Tč. 1.1 Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim 
gorivom za obdobje 2006–2015 (ReNPROJG) (Ur. l. RS, št. 15/06). 
174 Agencija ARAO, Postopek priprave državnega prostorskega načrta za odlagališče NSRAO. 
http://www.arao.si/odlagalisce-nsrao/postopek-drzavnega-prostorskega-nacrta-za-odlagalisce-nsrao. 
175 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Strategija ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in VRAO. 
Ljubljana, 1996. 
176 Tč. 4.1.3 ReNPROJG. 
177 Mednarodna skupina za pregled upravnega delovanja (IRRT), Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in 
razgradnja (v okviru programa Mednarodne skupine Mednarodne agencije za atomsko energijo za pregled 
upravnega delovanja, ki pomaga državam članicam pri izboljšanju organiziranosti in delovanja upravnega 
organa za jedrsko varnost). 1999. 
178 Povzeto po ReNPROJG. 
179 http://www.arao.si/. 
180 Katere storitve opravlja obvezna državna gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki, si 
lahko pogledate v: Agencija ARAO, Trajnostno poročilo ARAO za leto 2013. 29 str. 
http://www.arao.si/uploads/datoteke/Trajnostno%20porocilo%20ARAO%202013.pdf 
181 Agencija ARAO, Podpisana pogodba za projektiranje odlagališča NSRAO. 
http://www.arao.si/dogodki/podpisana-pogodba-za-projektiranje-odlagalisca-nsrao. 
182 Seznam območnih enot najdete na spletni strani 
http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/organiziranost/obmocne_enote/, seznam inšpekcijskih pisarn pa na 
http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/organiziranost/inspekcijske_pisarne/. 


