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1. UVOD
Izdelava predloga sanacijskega načrta temelji na popisu divjih odlagališč, ki se je izvajal v obdobju od
julija do oktobra 2012. V procesu popisa odlagališč so bile terensko pregledane lokacije v občini
Žalec, kjer je pojavnost divjih odlagališč najbolj verjetna (bližina naselij, prevoznih poti, okolica z
divjimi odlagališči že onesnaženih območij ipd.), pregledane pa so bile tudi vse lokacije odlagališč, ki
so jih v letu 2010, 2011 in prvi polovici leta 2012 v Register divjih odlagališč oziroma društvu Ekologi
brez meja sporočili občani občine Žalec.
V projektu je bila poleg popisa divjih odlagališč izvedena tudi evalvacija zbranih podatkov o
odlagališčih. Določen je bil način in prioriteta sanacije nelegalnih odlagališč v občini Žalec. Pri tem sta
nas vodili dve načeli:
- eliminacija negativnih vplivov na vodne vire v občini Žalec
- preprečevanje nadaljnjega odlaganja odpadkov na tem prostoru.
Divja odlagališča predstavljajo grožnjo okolju in ljudem, saj odpadki, odloženi na njih, pogosto
vsebujejo nevarne snovi. Te lahko prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne
vode. Odpadke na divjih odlagališčih se pogosto namerno sežiga (npr.sežiganje kablov, akumulatorjev
in gum z namenom pridobivanja kovin), s čimer se v zrak in tla sproščajo izjemno strupene snovi.
Divja odlagališča kvarijo videz krajine in s tem zmanjšujejo kvaliteto bivanja. Divja odlagališča imajo
tudi neposredne negativne ekonomske učinke – zmanjšujejo privlačnost turističnih območij,
zmanjšujejo vrednost nepremičnin in zahtevajo visoka sredstva za sanacijo.
Poudariti je potrebno, da sanacija odlagališč predstavlja zgolj prvi korak v nizu ukrepov za
preprečevanje nelegalnega odlaganja. Slediti morajo ukrepi za vzdrževanje izboljšanega stanja
(zapornice, opozorilni napisi) ter izboljšanje funkcije prostora na območju odlagališč (predvsem na
območjih v lasti občine, kjer je to mogoče).
Hkrati je potrebno obveščanje o projektu in vključevanje lokalnih skupnosti v projekt. S projektom
sanacije mora biti preko javnih občil seznanjena javnost, kar pripomore h najširši kontroli in
izobraževanju v smislu preprečevanja nadaljnjega odlaganja. Pri obveščanju javnosti in širjenju glasu
o primerih dobrih praks je društvo Ekologi brez meja občini vedno pripravljeno pomagati po svojih
zmožnostih. Pomembno lahko k reševanju problematike nelegalnega odlaganja pripomorejo tudi
lokalna društva in občani z organizacijo čistilnih akcij. V poročilu smo zato označili, katera odlagališča
so primerna, da se zainteresirane občane povabi k njihovemu čiščenju.
Ukrepi preprečevanja nelegalnega odlaganja odpadkov ne bodo učinkoviti brez nadzora izvajanja
prepovedi odlaganja odpadkov. Pri tem ni potrebno vedno posegati po najstrožjih ukrepih. Učinkovit
in občinskemu proračunu prijazen ukrep je na primer opozorilo lastniku zemljišča s strani občinskega
inšpektorata. Dober popis odlagališč je lahko podlaga za tovrstne ukrepe. V ta namen so v tem
poročilu lokacijam odlagališč dodane tudi parcelne številke, ki občini omogočajo hitro identifikacijo
lastnika zemljišča.
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Po izvedenih ukrepih je pomembno tudi njihovo ovrednotenje. Pri tem je ključno, da se problematika
divjih odlagališč v prihodnjih letih redno spremlja. Na ta način bo mogoče poiskati ukrepe, ki v občini
Žalec najbolje delujejo, tako poiskati dolgoročne rešitve problematike in prihraniti pri stroških
sanacije divjih odlagališč.
2. METODOLOGIJA IZDELAVE PREDLOGA SANACIJE
Za odločitev o optimalni sanaciji je potrebno zelo dobro poznavanje vseh dejavnikov, ki vplivajo na
okoljske vplive posameznega divjega odlagališča. Kot že omenjeno, se pri tem upošteva načeli
varovanja virov pitne vode in preventiva nastajanja novih odlagališč.
Za vrednotenje divjih odlagališč v občini Žalec je bil uporabljen kompleksni ocenjevalnik vplivov divjih
odlagališč na okolico, ki temelji na so-vplivanju različnih dejavnikov ranljivosti območja odlagališča ter
vrste in količine odpadkov na odlagališču. Ocenjevalnik je bil v letu 2011 izdelan v sodelovanju
društva Ekologi brez meja ter Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in velja prav tako za
leto 2012.
V nadaljevanju so opisani sloji podatkov, ki so bili uporabljeni pri izdelavi predloga sanacije.
2.1. OCENA RANLJIVOSTI OBMOČJA
Pri oceni ranljivosti (Zemljevid 1.) območja se upoštevajo naslednji dejavniki:


Hidrogeološka ranljivost

Zemljevid 1: Hidrogeološka ranljivost in odlagališča odpadkov na območju občine Žalec.
Vir: Geološka podlaga ARSO, 2007; Register divjih odlagališč, 2011 Društvo Ekologi brez meja.
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Občina Žalec je geološko pestra. Prodni zasipi so prisotni predvsem v osrednjem delu občine, proti
severu in jugu se ti nadaljujejo v karbonate in klastite.
Prodni zasipi so zelo ranljivi glede na onesnaženje. Zaradi dobre prepustnosti proda, ki je lahko
tisočkrat boljša od prepustnosti apnencev, so možne velike hitrosti precejanja onesnaževala. V
prodnih zasipih lahko onesnaževalo v najbolj neugodnih razmerah v nekaj urah prodre več deset
metrov globoko. Kot je razvidno iz karte hidrogeološke ranljivosti, se na območjih prodnih zasipov
pojavlja manjši delež odlagališč, kar je z vidika ogrožanja vodnih virov ugodno, odlagališča na teh
območjih pa so obravnavana prednostno.


Vodovarstvena območja

Vodovarstvena območja pokrivajo manjši del občine Žalec (Zemljevid 2.). Na območjih 1. in 2.
varstvenega pasu odlagališč ni, na območju 3. varstvenega pasu varovanih vodnih virov v občini
Žalec, pa je bilo v letošnji pomladanski čistilni akciji s pomočjo občanov predvsem pa članov
gasilskega društva Šempeter tudi očiščeno. Stanje je na tem področju zelo zadovoljivo, kar kaže na
ozaveščenost občine pri skrbi za vodovarstvena območja. Zaradi vse pogostejših poplav, pa se na tem
področju kaže trend potencialnih lokacij divjih odlagališč oziroma naplavin (Slika 1.).

Zemljevid 2: Odlagališča na varovanih območjih vodnih virov v občini Žalec.
Vir: Register divjih odlagališč, 2012. Društvo Ekologi brez meja; VOVV ARSO, 2007.
 Poplavnost in bližina vodnih tokov
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Slika 1: Potencialna divja odlagališča na varovanih območjih vodnih virov v občini Žalec.
Vir: Register divjih odlagališč, 2012. Društvo Ekologi brez meja;
Bližina vodnih tokov in poplavnost sta pomembna dejavnika, ki vplivata na potencialno onesnaženje
vodnih tokov s izluženimi snovmi iz odlagališč odpadkov (Zemljevid 3.).

Zemljevid 3: Divja odlagališča na potencialno poplavnih območjih v občini Žalec.
Vir: Register divjih odlagališč, 2012 .Društvo Ekologi brez meja; Opozorilna karta poplav, ARSO, 2007.
Podobno kot pri geološki podlagi se pokaže, da se najbolj ogrožena območja nahajajo v osrednjem
delu občine (modre oznake). Na teh območjih se nahajajo še 4 popisana odlagališča v občini Žalec,
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vendar pa nobeno v območjih pogostih poplav s povratno dobo 2 do 5 let. Ta odlagališča so na
področju katastrske občine Petrovče in sicer divja odlagališča številka 14640, 14643 in 14641. Eno pa
se nahaja na področju katastrske občine Gotovlje številka 7609. Ostala odlagališča, ki so se nahajala
na področju pogostih poplav, so bila v letošnji pomladanski akciji sanirana.


Zavarovana območja

Divja odlagališča v bližini zavarovanih območij še posebej neugodno vplivajo na potenciale za razvoj
turizma (Zemljevid 4.). Med zavarovana območja v občini Žalec se med drugim uvrščajo Krajinski park
Ponikovski kras, dvorec Novo Celje, ribnik Vrbje in poplavno območje reke Ložnice. Znotraj teh
območij se nahajajo štiri odlagališča, pet pa jih je bilo saniranih. Ta odlagališča so na področju
katastrske občine Studence in sicer divja odlagališča številka 15433, 14637 in 14638, eno 12892, pa je
na območju katastrske občine Ponikva.

Zemljevid 4: Divja odlagališča na zavarovanih območjih občine Žalec.
Vir: Geopedia, 2012; ARSO, 2007.
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2.1.

VRSTA IN KOLIČINA ODPADKOV

Odpadki na odlagališčih so združeni v več tipov, glede na vplive na okolje in postopke pri njihovi
sanaciji:
- Organski odpadki. V to skupino uvrščamo veje, hlodovino, kompost, gnoj, mrhovino, odpadne
rastline. Organski odpadki na nelegalnih odlagališčih so praviloma manj škodljivi za okolje, če njihova
količina ni velika, saj se snovi v izcednih vodah hitro razgradijo oziroma zdravju niso nevarne. Za
organske odpadke na odlagališčih se največkrat ne predlaga posebnih ukrepov, razen kadar obstaja
nevarnost, da bi odlagališče privabljalo nadaljnje odlaganje (opaznost odlagališča, bližina naselij ali ko
predstavljajo le enega od tipov odpadkov na odlagališču) ali leži na varovanih oziroma turistično
pomembnih območjih.
- Gradbeni odpadki. V to skupino se uvršča zemljina, pesek, prod, jalovina, skale, izkopni material,
beton, opeka, asfalt, vreče cementa, omet, vreče apna, keramične ploščice, okensko steklo, gradbeni
les in gradbene kovine. Kadar niso pomešani z drugimi odpadki se zaradi inertnosti za gradbene
odpadke na odlagališčih največkrat predlaga le izravnava, razen kadar obstaja nevarnost, da bi
odlagališče privabljalo nadaljnje odlaganje oziroma se nahaja na neugodni lokaciji.
- Komunalni odpadki. Papir, karton, steklo, embalaža, pločevinke, plastenke, tetrapak, drobne
kovine, drobna plastika, stiropor, tekstil. Med komunalnimi odpadki je pogosto pomešana odpadna
elektronska oprema, drobni nevarni odpadki kot so baterije in žarnice, pogoste pa so tudi embalaže
čistil. Sanacija odlagališč s komunalnimi odpadki se torej po prioriteti uvršča višje kot sanacija
prejšnjih dveh kategorij odpadkov. Odlagališča s komunalnimi odpadki so primerna za čiščenje v
prostovoljskih akcijah.
- Kosovni odpadki. Pohištvo, sedežne garniture, žimnice, bela tehnika, televizije, štedilniki, kolesa.
Primerni za čiščenje v prostovoljskih akcijah, zaradi elektronske opreme in drugih potencialno
nevarnih sestavin jih uvrščamo med srednje problematične odpadke. Primerni so za čiščenje v
prostovoljskih akcijah.
- Pnevmatike se uvrščajo v posebno skupino zaradi postopkov pri njihovem odstranjevanju, ki so
drugačni kot pri kosovnih odpadkih. Produkti njihovega razpada lahko škodujejo okolju. Mogoče jih je
očistiti v prostovoljskih akcijah.
- Motorna vozila. Lahko vsebujejo tudi nevarne odpadke (npr. akumulator). Zaradi visokih vrednosti
kovin jih je v zadnjem času vedno manj, saj so zanimivi za predelovalce kovin, ki jih odstranjujejo z
odlagališč. Potrebno pa je zagotoviti, da odstranjevanje in predelava vozila poteka na primeren način
in ne povzroči še večje okoljske škode (npr. kurjenje odpadkov, odlaganje neuporabnih ostankov na
nova nelegalna odlagališča).
- Salonitne plošče (azbest), so v zadnjih letih deklarirane kot nevaren odpadek zaradi nevarnosti za
človeško zdravje. Odstranjevali naj bi jih pooblaščeni izvajalci, zato so uvrščene v posebno skupino.
- Nevarni odpadki. Akumulatorji, odpadna olja, maziva, barve, laki, pesticidi, izolacija, kondenzatorji,
baterije, fluorescentne luči, strelivo. Gre za odpadke, ki naj bodo odstranjeni prednostno zaradi
njihovega vpliva na kakovost pitne vode in zdravje ljudi.
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- Sodi z nevarno ali neznano tekočino. Posebna kategorija nevarnih odpadkov, ki zahteva absolutno
prednostno obravnavo, predvsem na območjih varovanih vodnih virov.

3. DIVJA ODLAGALIŠČA NA PODROČJU OBČINE ŽALEC
3.1 RAZLAGA POJMOV
Odlagališča so razporejena glede na predlagan vrstni red njihove sanacije. Ta temelji na sistemu
ocenjevanja, opisanem v prejšnjem poglavju.
Vsako odlagališče je označeno z identifikacijsko številko v Registru divjih odlagališč. Naveden je tudi
njegov naziv, če ta obstaja.
Za vsako odlagališče je navedena številka parcele, na kateri se odlagališče nahaja. Potrebno je
opozoriti, da označena lokacija odlagališča lahko za do nekaj deset metrov odstopa od dejanske
lokacije, zato podatek o parceli ni vedno zanesljiv.
Pri vsakem odlagališču je navedena številčna ocena njegove nevarnosti za okolico. Izračun je
opravljen s pomočjo kompleksnega ocenjevalnika vplivov odlagališč na okolico. Številčne ocene
predstavljajo zgolj orientacijske vrednosti, namenjene določanju prioritete sanacije.
Naveden je velikostni razred odlagališča in delež posameznega tipa odpadkov, ki je prisoten na
odlagališču (razlaga tipov odpadkov se nahaja v prejšnjem poglavju). Nevarni odpadki so podrobneje
opisani.
Navedena je tudi možnost, da je večji del odpadkov na odlagališču zakopan pod površjem. Ocena
nevarnosti posameznega odlagališča sicer temelji na terenskem popisu vidnega dela odlagališča.
Odlagališču je dodan izsek iz topografske karte, ki prikazuje točno lokacijo odlagališča. Črne zastavice
prikazujejo odlagališča brez nevarnih odpadkov, rdeče odlagališča, ki vsebujejo tudi nevarne
odpadke, drevo prikazuje odlagališča, ki so bila v preteklosti popisana, vendar so bila že sanirana.
Za vsako odlagališče je predlagan ukrep sanacije, ki izhaja iz presoje vrste odpadkov na odlagališču in
njegove lokacije. Možnosti so:
- ODVOZ. Odvoz vseh odpadkov z odlagališča.
- DELNI ODVOZ. Odvoz dela odpadkov z odlagališča. Velja za odlagališča, ki vsebujejo tudi večje
količine gradbenih in organskih odpadkov in ki niso v vodovarstvenih oz. zavarovanih območjih, ob
rekah ali v neposredni bližini naselij.
- BREZ ODVOZA. Velja za odlagališča, ki vsebujejo zgolj čiste frakcije gradbenih in organskih
odpadkov, niso lahko opazna in ki niso v vodovarstvenih oz. zavarovanih območjih, ob rekah ali v
neposredni bližini naselij.
Glede na razpoložljivost sredstev je po presoji občine na lokacijah, za katere se priporoča delni odvoz
ali se odvoz ne priporoča, možna izravnava odpadkov, s čimer se zagotovi zmanjšan vpliv odpadkov
na videz pokrajine in manjša privlačnost lokacije za nadaljnje odlaganje.
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Navedeno je, ali je odlagališče (delno ali v celoti) primerno za očiščenje v prostovoljskih akcijah. Kot
primerni se štejejo kosovni odpadki, komunalni odpadki in pnevmatike v zadostnih količinah.

3.2 PREGLEDNI ZEMLJEVID Z VRISANIMI ODLAGALIŠČI
Označena so odlagališča na področju občine Žalec ter njihove identifikacijske številke v Registru divjih
odlagališč. S črno so označena odlagališča, ki ne vsebujejo nevarnih odpadkov, z rdečo odlagališča, ki
vsebujejo tudi nevarne odpadke. S simbolom drevesa so označena odlagališča, ki so bila vnesena v
Register divjih odlagališč, vendar so bila do zadnjega terenskega ogleda že očiščena – na teh lokacijah
obstaja večja verjetnost ponovnega nelegalnega odlaganja odpadkov.

3.3 PREDLOG SANACIJE
Odlagališča so razporejena po vrstnem redu predlagane sanacije. Prednost imajo odlagališča, ki
predstavljajo večjo potencialno grožnjo okolici in zato zahtevajo hitrejše ukrepanje:
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Odlagališče #7265, ODVOZ
Točke nevarnosti: 22,6
Lokacija

46.2740 N 15.1962 E

Parcela

335 (KO 999 - GORICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Ravnina

Površina [m2]

700.0000

Prostornina

25-50m3 (velikost enega do dveh avtobusov)

Gradbeni odpadki %

30

Pnevmatike %

20

Motorna vozila %

30

Nevarni odpadki %

20

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

pri Bandlu, nasproti stanujoče družine Vivod
stari avtomobili, gume, akumulatorji, gradbeni odpadki,
plastika, oljna embalaža, ....

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #7188, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 19,2
Lokacija

46.2688 N 15.1782 E

Parcela

335/2 (KO 996 - ŽALEC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

2

Lega

Ravnina

Površina [m2]

30.0000

Prostornina

25-50m3 (velikost enega do dveh avtobusov)

Gradbeni odpadki %

20

Motorna vozila %

30

Salonitne plošče %

5

Nevarni odpadki %

45

Opis in količina nevarnih odpadkov

rabljene gume, star avtomobil renault 5, plastična
folija, gradbeni material, salonitke. Del gum
zakopanih, ostalo se nahaja v bližnjem grmovju.

Velik del odpadkov je zakopanih?

Da
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Odlagališče #13870, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 12,6
Lokacija

46.2191 N 15.2068 E

Naziv

Pod Peretom

Parcela

497/1 (KO 1021 - LIBOJE)

Dostop

Peš

Oddaljenost od ceste [m]

30

Lega

Kotanja

Površina [m2]

50.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

20

Komunalni odpadki %

20

Kosovni odpadki %

40

Salonitne plošče %

5

Nevarni odpadki %

15

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

salonitne plošče 0,5 m3, pnevmatike, akumulatorji

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #14420, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 11,2
Lokacija

46.2029 N 15.1612 E

Naziv

Oblak - jarek

Parcela

157 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

10

Lega

Pobočje

Površina [m2]

100.0000

Prostornina

10-25m3

Komunalni odpadki %

70

Kosovni odpadki %

20

Nevarni odpadki %

10

Opis in količina nevarnih odpadkov

Pnevmatike.

Opombe

Cesta Zabukovica - Zagreben. Na koncu asfalta je
odcep desno. Smetišče je v drugem jarku pod cesto (še
v gozdu).
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Odlagališče #13872, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 10,8
Lokacija

46.2235 N 15.2016 E

Naziv

Od zajetja pod cesto

Parcela

212/84 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Peš

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Pobočje

Površina [m2]

50.0000

Prostornina

10-25m3

Organski odpadki %

10

Gradbeni odpadki %

20

Komunalni odpadki %

30

Kosovni odpadki %

30

Salonitne plošče %

5

Nevarni odpadki %

5

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

salonitne plošće 0,5 m3

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #14635, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 10,2
Lokacija

46.1937 N 15.1978 E

Naziv

Cesta proti Zalezinu

Parcela

733 (KO 1021 - LIBOJE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

2

Lega

Pobočje

Površina [m2]

40.0000

Prostornina

10-25m3

Organski odpadki %

10

Gradbeni odpadki %

10

Komunalni odpadki %

35

Kosovni odpadki %

40

Nevarni odpadki %

5

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

6 sodov z nedoločljivo vsebino

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

15

Odlagališče #14337, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 9,8
Lokacija

46.2348 N 15.1676 E

Naziv

Lemez 2

Parcela

1165 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

10

Lega

Ravnina

Površina [m2]

15.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Pnevmatike %

100

Opis in količina nevarnih odpadkov

16

Odlagališče #14640, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 9,8
Lokacija

46.2363 N 15.1896 E

Naziv

Spodnja gmajna 2

Parcela

1/59 (KO 1001 - PETROVČE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

0

Lega

Ravnina

Površina [m2]

30.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

70

Komunalni odpadki %

20

Salonitne plošče %

10

Opis in količina nevarnih odpadkov

Salonitke

17

Odlagališče #14643, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 9,8
Lokacija

46.2387 N 15.1960 E

Naziv

Zgornja gmajna 2

Parcela

1/42 (KO 1001 - PETROVČE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

0

Lega

Ravnina

Površina [m2]

1500.0000

Prostornina

10-25m3

Organski odpadki %

20

Gradbeni odpadki %

20

Komunalni odpadki %

20

Kosovni odpadki %

30

Nevarni odpadki %

10

Opis in količina nevarnih odpadkov

Pneumatike - 1m3

18

Odlagališče #13875, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 9,6
Lokacija

46.2237 N 15.2099 E

Naziv

Na koncu ceste na Spodnji Brnici

Parcela

593 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Peš

Oddaljenost od ceste [m]

25

Lega

Pobočje

Površina [m2]

50.0000

Prostornina

25-50m3 (velikost enega do dveh avtobusov)

Gradbeni odpadki %

70

Komunalni odpadki %

20

Kosovni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

19

Odlagališče #13888, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 9,6
Lokacija

46.2615 N 15.1895 E

Naziv

Uvoz v arnavski gozd - vzhod

Parcela

1455/149 (KO 1000 - LEVEC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

1

Lega

Ravnina

Površina [m2]

60.0000

Prostornina

25-50m3 (velikost enega do dveh avtobusov)

Gradbeni odpadki %

20

Komunalni odpadki %

80

Kosovni odpadki %

20

Opis in količina nevarnih odpadkov

Smeti raztresene vse naokoli po gozdu ob poti.

20

Odlagališče #15433, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 9,1
Lokacija

46.2917 N 15.1512 E

Naziv

Pod Lucijek - Grebane

Parcela

3/2 (KO 978 - STUDENCE)

Dostop

Terenski avto

Oddaljenost od ceste [m]

300

Lega

Ravnina

Površina [m2]

10.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Organski odpadki %

5

Gradbeni odpadki %

0

Komunalni odpadki %

15

Kosovni odpadki %

65

Pnevmatike %

5

Motorna vozila %

0

Nevarni odpadki %

10

Velik del odpadkov je zakopanih?

Da

21

Odlagališče #12892, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 9,1
Lokacija

46.2916 N 15.1462 E

Naziv

Šubec

Parcela

1454 (KO 979 - PONIKVA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

50

Lega

Pobočje

Površina [m2]

2000.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Organski odpadki %

0

Gradbeni odpadki %

20

Komunalni odpadki %

60

Kosovni odpadki %

10

Nevarni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

Embalaže barv in lakov - 0.5 m3, avtomobilska
karoserija, sodi,..Težaven dostop potrebna vitla,

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

22

Odlagališče #14638, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 8,4
Lokacija

46.3003 N 15.1569 E

Naziv

Cesta za Vrhe

Parcela

1517 (KO 978 - STUDENCE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

2

Lega

Pobočje

Površina [m2]

100.0000

Prostornina

25-50m3 (velikost enega do dveh avtobusov)

Organski odpadki %

20

Gradbeni odpadki %

70

Komunalni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

23

Odlagališče #14334, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 8,4
Lokacija

46.2349 N 15.1685 E

Naziv

Lemez 1

Parcela

1150/1 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

40

Lega

Ravnina

Površina [m2]

60.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

80

Salonitne plošče %

5

Nevarni odpadki %

15

Opis in količina nevarnih odpadkov

5 m3 pneumatik, 0,5 m3 salonitk

24

Odlagališče #12101, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 8,4
Lokacija

46.2207 N 15.1726 E

Naziv

Porence 2

Parcela

778 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

20

Lega

Pobočje

Površina [m2]

20.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

50

Komunalni odpadki %

20

Kosovni odpadki %

20

Nevarni odpadki %

10

Opis in količina nevarnih odpadkov

Pnevmatike, kante.

Opombe

Po cesti Lemez - Porence. Izven naselja se prične
jarkast, gozdnat teren. Smetišče je v drugem izrazitem
jarku pod cesto. Rdeče oznake na drevesu.

25

Odlagališče #7186, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 7,7
Lokacija

46.2651 N 15.1769 E

Parcela

323/1 (KO 996 - ŽALEC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

3

Lega

Ravnina

Površina [m2]

6.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Gradbeni odpadki %

20

Salonitne plošče %

80

Opis in količina nevarnih odpadkov

salonitne plošče ležijo v jarku kjer odteka tudi voda iz
njiv

26

Odlagališče #7182, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 7,2
Lokacija

46.2655 N 15.1781 E

Parcela

304 (KO 996 - ŽALEC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

2

Lega

Ravnina

Površina [m2]

20.0000

Prostornina

25-50m3 (velikost enega do dveh avtobusov)

Organski odpadki %

5

Gradbeni odpadki %

90

Nevarni odpadki %

5

Opis in količina nevarnih odpadkov

steklena volna oz izolacija

27

Odlagališče #12094, DELNI ODVOZ
Ocena nevarnosti: 7,2
Lokacija

46.2059 N 15.1639 E

Naziv

Podkalova hosta

Parcela

160/2 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

10

Lega

Pobočje

Površina [m2]

200.0000

Prostornina

10-25m3

Organski odpadki %

40

Gradbeni odpadki %

50

Nevarni odpadki %

10

Opis in količina nevarnih odpadkov

Sod, pnemvatike.

Opombe

Cesta Zbukovica - Zagreben. Smetišče je ob kovinski
odbojni ograji, v jarku pod cesto

28

Odlagališče #13244, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 6,6
Lokacija

46.2708 N 15.1596 E

Naziv

Bezgetal

Parcela

880/3 (KO 997 - GOTOVLJE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Ravnina

Površina [m2]

25.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

20

Komunalni odpadki %

70

Kosovni odpadki %

10

29

Odlagališče #16196, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 6,3
Lokacija

46.2234 N 15.1605 E

Naziv

Migojnice

Parcela

739 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Peš

Oddaljenost od ceste [m]

150

Lega

Kotanja

Površina [m2]

100

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Gradbeni odpadki %

50

Komunalni odpadki %

20

Kosovni odpadki %

30

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov
Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

Opombe
IRSOP

Celje

Odlagališče #14419, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
30

Ocena nevarnosti: 6
Lokacija

46.2017 N 15.1555 E

Naziv

Oblak - Dvorišče

Parcela

1287 (KO 1020 - PONGRAC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

50

Lega

Ravnina

Površina [m2]

200.0000

Prostornina

10-25m3

Komunalni odpadki %

80

Kosovni odpadki %

20

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

Opombe

Cesta Zabukovica - Zagreben. Na koncu asfalta je
odcep desno. Smetišče je na pletoju pred domačijo
Gaberšek (Oblak).

31

Odlagališče #14487, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 6
Lokacija

46.2298 N 15.2147 E

Naziv

Beber

Parcela

722 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

10

Lega

Kotanja

Površina [m2]

250.0000

Prostornina

50-100m3 (10 avtomobilov)

Organski odpadki %

50

Gradbeni odpadki %

50

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

Gre za nasipanje gradbenih odpadkov med katerimi so
pomešani komunalni odpadki, folije, drenažne cevi,
ipd.

Velik del odpadkov je zakopanih?

Da

32

Odlagališče #6449, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 5,6
Lokacija

46.2659 N 15.2055 E

Parcela

171/1 (KO 999 - GORICA)

Dostop

Terenski avto

Oddaljenost od ceste [m]

50

Lega

Pobočje

Površina [m2]

100.0000

Prostornina

10-25m3

Organski odpadki %

30

Gradbeni odpadki %

30

Komunalni odpadki %

10

Kosovni odpadki %

30

33

Odlagališče #12289, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 5,6
Lokacija

46.2614 N 15.1825 E

Naziv

Arnavski gozd- nasproti Novema

Parcela

1506/3 (KO 1000 - LEVEC)

Dostop

Terenski avto

Oddaljenost od ceste [m]

200

Lega

Ravnina

Površina [m2]

50.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

50

Komunalni odpadki %

50

34

Odlagališče #15434, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 4,8
Lokacija

46.3237 N 15.1683 E

Naziv

Strebovnik

Parcela

526/1 (KO 978 - STUDENCE)

Dostop

Peš

Oddaljenost od ceste [m]

100

Lega

Pobočje

Površina [m2]

50.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Komunalni odpadki %

5

Kosovni odpadki %

90

Pnevmatike %

0

Nevarni odpadki %

5

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

Hladilniki, skrinje, štedilniki,...

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

35

Odlagališče #14632, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 4,8
Lokacija

46.2077 N 15.1916 E

Naziv

Pod sv. Nežo

Parcela

2/3 (KO 1021 - LIBOJE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

1

Lega

Pobočje

Površina [m2]

20.0000

Prostornina

10-25m3

Organski odpadki %

20

Gradbeni odpadki %

70

Komunalni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

36

Odlagališče #13248, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 4,8
Lokacija

46.2706 N 15.1585 E

Naziv

Za avtocesto Mehč

Parcela

882 (KO 997 - GOTOVLJE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

2

Lega

Ravnina

Površina [m2]

25.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

70

Komunalni odpadki %

20

Kosovni odpadki %

10

37

Odlagališče #12098, DELNI ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 4,2
Lokacija

46.2217 N 15.1713 E

Naziv

Porence 1

Parcela

784 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

20

Lega

Pobočje

Površina [m2]

50.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Gradbeni odpadki %

50

Komunalni odpadki %

50

Opombe

Po cesti Podgradišče (Lemez) - Porence. Po zadnjih
hišah je jarkast, gozdnat teren. Smetišče je v prvem
izrazitem jarku.

38

Odlagališče #6451, BREZ ODVOZA
Ocena nevarnosti: 3,6
Lokacija

46.2724 N 15.1988 E

Parcela

46 (KO 999 - GORICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

20

Lega

Ravnina

Površina [m2]

100.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

100

39

Odlagališče #13889, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 3,6
Lokacija

46.2621 N 15.1889 E

Naziv

Arnavski gozd Gril

Parcela

1455/185 (KO 1000 - LEVEC)

Dostop

Terenski avto

Oddaljenost od ceste [m]

3

Lega

Ravnina

Površina [m2]

30.0000

Prostornina

10-25m3

Gradbeni odpadki %

100

40

Odlagališče #6450, BREZ ODVOZA
Ocena nevarnosti: 3,6
Lokacija

46.2655 N 15.2070 E

Parcela

*19 (KO 999 - GORICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

20

Lega

Pobočje

Površina [m2]

100.0000

Prostornina

25-50m3 (velikost enega do dveh avtobusov)

Gradbeni odpadki %

100

41

Odlagališče #7609, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 2,8
Lokacija

46.2654 N 15.1551 E

Parcela

522/131 (KO 997 - GOTOVLJE)

Dostop

Terenski avto

Oddaljenost od ceste [m]

200

Lega

Ravnina

Površina [m2]

7.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Organski odpadki %

10

Gradbeni odpadki %

70

Komunalni odpadki %

15

Kosovni odpadki %

0

Nevarni odpadki %

5

Opis in količina nevarnih odpadkov

1 pnevmatika, ostalo ne vem

Opombe

Veliko je gradbenega materiala, nekaj kovine, plastike.

42

Odlagališče #14641, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 2,1
Lokacija

46.2378 N 15.1909 E

Naziv

Zgornja gmajna 1

Parcela

1/57 (KO 1001 - PETROVČE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

0

Lega

Ravnina

Površina [m2]

40.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Gradbeni odpadki %

80

Komunalni odpadki %

20

43

Odlagališče #14637, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 1,4
Lokacija

46.2952 N 15.1527 E

Naziv

Pod klancem za Studence

Parcela

1610 (KO 978 - STUDENCE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

4

Lega

Ravnina

Površina [m2]

20.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Organski odpadki %

90

Gradbeni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

44

Odlagališče #14636, BREZ ODVOZA
Ocena nevarnosti: 1,4
Lokacija

46.2702 N 15.1964 E

Naziv

Ob plinovodu

Parcela

299 (KO 999 - GORICA)

Dostop

Terenski avto

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Ravnina

Površina [m2]

10.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Gradbeni odpadki %

100

45

Odlagališče #14633, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 1,2
Lokacija

46.1906 N 15.2001 E

Naziv

Na gozdni cesti pod Šmohorjem

Parcela

714 (KO 1021 - LIBOJE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

1

Lega

Pobočje

Površina [m2]

2.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Salonitne plošče %

100

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

Salonitke na brežini

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

46

Odlagališče #13866, BREZ ODVOZA
Ocena nevarnosti: 1,2
Lokacija

46.2208 N 15.1849 E

Naziv

Za keramično

Parcela

151/177 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

1

Lega

Ravnina

Površina [m2]

10.0000

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Gradbeni odpadki %

100

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

47

Odlagališče #13880, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 1,2
Lokacija

46.2221 N 15.1980 E

Naziv

Brnica - pod rezervoarjem

Parcela

212/111 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Peš

Oddaljenost od ceste [m]

25

Lega

Pobočje

Površina [m2]

10.0000

Prostornina

1-2m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)

Komunalni odpadki %

90

Kosovni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

48

Odlagališče #13868, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 1,2
Lokacija

46.2243 N 15.1886 E

Naziv

Cesta na Brnico - 2 ovinek

Parcela

212/31 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Peš

Oddaljenost od ceste [m]

10

Lega

Pobočje

Površina [m2]

2.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Organski odpadki %

20

Gradbeni odpadki %

30

Komunalni odpadki %

50

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #14634, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 1,2
Lokacija

46.1968 N 15.1736 E

Naziv

Cesta proti Tratniku

Parcela

1406 (KO 1020 - PONGRAC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

1

Lega

Pobočje

Površina [m2]

4.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Gradbeni odpadki %

80

Komunalni odpadki %

10

Kosovni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

V jarku pred Tratnikom na levi strani Ceste iz smeri
Liboj proti kmetiji.

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #15598, ODVOZ
Ocena nevarnosti: 1,2
Lokacija

46.1954 N 15.1326 E

Naziv

Cesta na Gozdnik

Parcela

1191 (KO 1020 - PONGRAC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

2

Lega

Pobočje

Površina [m2]

5.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Organski odpadki %

90

Komunalni odpadki %

10

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #15648, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 1,2
Lokacija

46.2065 N 15.1661 E

Naziv

Podkalova hosta II

Parcela

161/1 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

1

Lega

Ravnina

Površina [m2]

15

Prostornina

3-9m3 (velikost osebnega avtomobila)

Gradbeni odpadki %

100

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Opis in količina nevarnih odpadkov

Cesta Zabukovica-Zagreben. Smetišče je na desnem
zavoju na levi strani ceste v smeri Zagrebena. Je
gradbeni material-strešna opeka.

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

IRSOP

Celje
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Odlagališče #6988, BREZ ODVOZA
Ocena nevarnosti: 0,7
Lokacija

46.2587 N 15.1753 E

Parcela

676/1 (KO 996 - ŽALEC)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Ravnina

Površina [m2]

9.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Kosovni odpadki %

100

Velik del odpadkov je zakopanih?

Da

Opombe

Odpadki zasuti z zemljo, tako da jih ni več videti.
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Odlagališče #13865, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 0,7
Lokacija

46.2214 N 15.1876 E

Naziv

Pri odcepu za Brnico

Parcela

212/19 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

15

Lega

Ravnina

Površina [m2]

1.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Kosovni odpadki %

100

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne

Opombe

ob travniku in cesti
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Odlagališče #13867, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 0,6
Lokacija

46.2228 N 15.1876 E

Naziv

Na cesti za Brnico - prvi ovinek

Parcela

212/25 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Pobočje

Površina [m2]

5.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Komunalni odpadki %

100

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #13869, BREZ ODVOZA
Ocena nevarnosti: 0,6
Lokacija

46.2198 N 15.2008 E

Naziv

ob cesti proti Peretu, pod planinskim domom

Parcela

492 (KO 1021 - LIBOJE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Ravnina

Površina [m2]

5.0000

Prostornina

1-2m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)

Gradbeni odpadki %

100

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #13873, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 0,6
Lokacija

46.2237 N 15.2040 E

Naziv

Brnica proti Colnariču

Parcela

649/2 (KO 1002 - KASAZE)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

5

Lega

Pobočje

Površina [m2]

2.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Komunalni odpadki %

100

Sodi z nevarno/neznano tekočino

Ne

Velik del odpadkov je zakopanih?

Ne
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Odlagališče #13890, BREZ ODVOZA
Ocena nevarnosti: 0,6
Lokacija

46.2618 N 15.1909 E

Naziv

Pred mlekarno

Parcela

217/3 (KO 999 - GORICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

10

Lega

Ravnina

Površina [m2]

16.0000

Prostornina

1-2m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)

Organski odpadki %

90

Gradbeni odpadki %

10
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Odlagališče #12092, ODVOZ, primerno za prostovoljske akcije
Ocena nevarnosti: 0,6
Lokacija

46.2102 N 15.1770 E

Naziv

Daje

Parcela

371/1 (KO 1003 - ZABUKOVICA)

Dostop

Osebni avto

Oddaljenost od ceste [m]

10

Lega

Ravnina

Površina [m2]

2.0000

Prostornina

Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)

Kosovni odpadki %

100

Opombe

Po cesti Zabukovica -Liboje. Po ovinkastem spustu, je
odcep levo, navkreber. V prvem večjem levem ovinku
je smetišče.
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4. ZAKLJUČEK
Na območju občine Žalec je po podatkih popisa v obdobju od julija do oktobra 2012, petdeset divjih
odlagališč odpadkov. Glede na primerjavo z drugimi slovenskimi občinami, je stanje v občini Žalec
zadovoljivo in se izboljšuje iz leta v leto. Lansko leto je bilo divjih odlagališč 69, od tega jih je bilo
saniranih 19. Največ v katastrski občini Železno, Velika Pirešica, Zalog in Šempeter v Savinjski dolini.
Povprečna vrednost točk onesnaženja na kvadratni kilometer površine v Sloveniji je 3.7, v občini Žalec
je ta vrednost 3,5 točk na kvadratni kilometer.
Odlagališča v občini Žalec so v povprečju manj nevarna za okolico. Slovensko povprečje je 6.9 točk, za
občino Žalec pa 5.732 točk. Dobro stanje je posledica razmeroma ugodnih hidrogeoloških značilnosti
občine Žalec tudi ter majhne onesnaženosti problematičnih območij – na zavarovanih območjih se
nahajajo štiri odlagališča, na območjih varovanih vodnih virov jih ni več, na območjih pogostih poplav
pa odlagališč ni oziroma so potencialna (Slika 1,str.:5).
Zelo nevarnih odlagališč (nad 50 točk) v občini Žalec ni. 6 odlagališč je zmerno nevarnih (nad 10 točk),
44 odlagališč pa manj nevarnih (pod 10 točk nevarnosti).
Skupna količina odpadkov v občini je okoli 710 m3. Od tega organski odpadki predstavljajo okoli 70
m3, gradbeni 350 m3, komunalni 150 m3, kosovni 100 m3, salonitne plošče 13 m3, pnevmatike 7 m3 ter
izrabljena motorna vozila okoli 20 m3.
Zaradi podpovprečne onesnaženosti občine ocenjujemo, da je izvedba predlaganih ukrepov za občino
Žalec mogoča v razmeroma kratkem obdobju, glede na razpoložljiva sredstva. Ob sočasnem izvajanju
sanacije, ozaveščevalnih dejavnosti ter dejavnosti nadzora in evalvacije izvedenih ukrepov je mogoče
število nelegalnih odlagališč v občini zmanjšati in ugodno stanje obdržati, s čimer občina Žalec lahko
postane ena najuspešnejših slovenskih občin in primer dobre prakse na področju boja proti
nelegalnemu odlaganju.
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