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UVOD
Po desetletnem neposrednem delu in lahko bi rekel, življenju z divjimi odlagališči, ko
sva z ženo postala del ekipe Ekologi brez meja in pričela ta odlagališča popisovati,
se kar spodobi, da se napiše nekaj tudi o tem.
Z mojo življenjsko sopotnico Natašo sva vedno rada zahajala v prelepo slovensko
naravo. Od rane mladosti in vse do sedaj sva jo vedno doživljala v vsej svoji
prečudoviti lepoti in jo tudi zajemala z vsemi čutili, ki so dani tako majhnemu delčku
narave, kot je človek. Res je, da se nisva vedno držala uhojenih poti, ampak sva
ubirala tudi brezpotja. To pa je tisto, kar nama je omogočilo videti več. Več prelepih
čudes stvarstva proste narave, ki je skozi milijone let razvoja in ustvarjanja
pripomogla k temu, da imamo svet, kakršen je danes.
Hm, a je to kar sem zapisal resnica, ki jo lahko razglašamo kot čisto resnico? Ne, ni!
K današnjemu izgledu sveta ni pripomogla le narava. K temu je zelo ustvarjalno
pripomoglo še eno živo bitje, ki si je v primerjavi z drugimi bitji vzelo moč, da lahko
tudi samo s svojo dejavnostjo vpliva na procese narave, predvsem pa na procese
svojega okolja. To je človek. Egoistično bitje, ki je pozabilo na naravo, spregledalo
milijone let njenega neverjetnega ustvarjanja in se zagledalo le v sebe in svojo
lastnino, ki ga vodi do tega, da je v interesu bogastva postal do svojega okolja tudi
destruktiven.
Tema, ki jo s to nalogo načenjam, bo imela morda malo preveč enostranski pogled,
vendar se je treba zavedati, da je to za tako omejen prostor mnogo preširoka,
preveč vroča in aktualna tema, katere glavnemu povzročitelju človeku že počasi polzi
iz rok. Naravne sile ubirajo svojo pot z neverjetno močjo in ne sluteno energijo, ki pa
ni najbolj prijetna ravno za njenega povzročitelja, človeka.

Zdravko Damjanovič - Somy
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KAJ SO DIVJA ODLAGALIŠČA
V Sloveniji letno nastane okoli 7 milijonov ton odpadkov, od katerih se več kot 70 %
odloži na komunalno urejena odlagališča, večina preostalih odpadkov pa verjetno
konča na divjih odlagališčih.
Divja odlagališča so problematičen in vroč kostanj v našem okolju, ki bo prav gotovo
še kar nekaj časa delal težave celemu človeštvu, saj smo prav vsi absolutno
odgovorni za naše okolje, a se posledic tega še vedno premalo zavedamo.
Divja odlagališča so mesta v naravi, na katera je vplival človek zaradi načina svojega
potrošniškega življenja in z neodgovornim ravnanjem in odlaganjem svojih odpadkov.
To še posebej velja za odložene kemične materiale, katerih razpadna doba je
neverjetno dolga, ali pa so jedki in strupeni . S tem se dela velika škoda naravnemu
okolju, njegovemu razvoju, podtalnici in vodi na sploh, ki je vir življenja na tem
planetu. Neposredno pa zdravju ljudi, ki v tem okolju živijo.

Slika 1: Divja odlagališča v Sloveniji (2019)
Divje odlagališče,
Divje odlagališče z nevarnimi odpadki,
Vir: Register divjih odlagališč

Očiščeno

Zavedati se moramo, da vsak Slovenec povprečno proizvede 1,3 kilograma
odpadkov na dan. Večina jih seveda vzorno ločuje, a še vedno velik del konča brez
ločevanja, ali pa kar v naravi na divjih odlagališčih. Velika večina divjih odlagališč je
bila evidentirana v vseslovenskih akcijah leta 2010 in kasneje od vodstvom društva
Ekologi brez meja. Evidentiranih odlagališč v Sloveniji je sedaj 13.559 (avg. 2019), ki
Zdravko Damjanovič
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so najdena na površinah kot so gozdovi, travniki, poti, vodne površine, in celo na
območjih Nature 2000.

NASTANEK
Divja odlagališča (črna odlagališča, črna deponija) so pri nas pričela nastajati nekje v
petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je pričel do tedaj neverjeten tehnološki
razvoj, ki je s seboj prinesel prve plastične izdelke za široko uporabo in potrošniški
način življenja. Tako so se po domovih pričeli nabirati razni izdelki, ki jih lastnik ni več
potreboval, saj je kupil novejše in boljše. Ker takrat še ni bilo urejeno ločeno zbiranje
odpadkov, odlagališča pa so bila oddaljene deponije, je človek to pričel odlagati po
skritih kotičkih v naravnem okolju. To počnejo še danes predvsem zaradi
neosveščenosti in skrajne malomarnosti. Prav gotovo je tudi kaznovalna politika pri
nas neprimerna in prenizka.

Slika 2: Odlagališče 1512 Straža pri Novem mestu

Foto: ZD 2010

Če temeljito pomislim, pred navedenim obdobjem pri nas sploh ni bilo odpadkov,
oziroma jih je bilo zanemarljivo malo ker so ljudje z vsem ravnali mnogo bolj smotrno.
Hrane se je pripravilo le toliko kolikor je bilo potrebno. Kadar je kaj ostalo, so to
pojedle domače živali. Izdelki široke potrošnje pa so bili izdelani tako kvalitetno, da
so služili tudi več generacijam. V trgovinah so trgovci kupljeno blago dajali v
papirnate vrečke, ki so se kasneje uporabljale še doma, na koncu pa so postale
pripomoček za kurjenje v peči.
Hiter razvoj tehnologije in s tem velike spremembe v življenjskih navadah, so nam
prinesli široko uporabo plastičnih mas, katere dolgoročnih posledic v pozitivnem in
negativnem smislu se tedaj verjetno ni še nihče zavedal. Eden večjih problemov
Zdravko Damjanovič
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današnje dobe so izdelki iz plastičnih mas, ki so namenjeni enkratni in kratkoročni
uporabi, kar je sprožilo plaz kopičenja in neprimernega odlaganja tovrstnih izdelkov.
Ti se ne razkrajajo, temveč se pod vplivi vremenskih razmer, s staranjem in drugimi
fizičnimi vplivi, lomijo in drobijo na vse manjše delce - v mikroplastiko, ki je velik
problem za sebe, saj se že pretaka v krvi živih bitij. Leta 1950 smo na svetu
proizvedli 1,5 milijona ton plastike, leta 2015 pa že kar 322 milijonov.

Slika 3: Mikro plastični delci, posneti z mikroskopsko kamero.
Vir: Delo, 3.11.2017
Ne smemo pozabiti na še eden izjemno velik in sodoben vir odpadkov, katerih del se
ravno tako najde na divjih odlagališčih. To so elektronski odpadki, ki jih na svetu letno
pridelamo 50 milijonov ton in jih predstavljajo predvsem stari telefoni, računalniki in
gospodinjske naprave. Le majhen del teh odpadkov se danes v svetu zbere in
reciklira. To so letos v švicarskem Davosu opozorili pobudniki poziva k spopadu z
najhitreje rastočim tokom odpadkov na svetu. Zanimiv je podatek, da je v toni
mobilnih telefonov 100-krat več zlata kot v toni zlate rude. Trenutno svet predela le
okoli 20 odstotkov elektronskih odpadkov, na milijone ton teh odpadkov pa konča na
smetiščih, kjer so tudi nepravilno pomešani s kovinskimi odpadki ali pa so izvoženi v
nerazvite države, kot na primer Gana, kjer je vlada velik del glavnega mesta Akre
oddala Nemčiji za odlagališče elektronskega odpada, ki ga sedaj domačini
prekopavajo in zažigajo. (Vir: Vzajemnost 7-8 2019, Reportaža Afrika.)

Slika 4: Elektronski odpadki v ZRC Novo mesto, Foto: ZD - 2019

Zdravko Damjanovič
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Kot smo deloma že ugotovili, se divja odlagališča pri nas nahajajo predvsem v bližini
naselij in na prvi pogled skrito očem. Ciljne so predvsem zaraščene površine, vrtače,
ali celo podzemne jame. Najbolj pogosto so v bližini cest in kolovozov. Do skrajnosti
nesramni posamezniki stresejo svoje odpadke z vozila kar ob poti v krajinskem parku
in se brez kančka slabe vesti odpeljejo naprej.

Slika 5: Ljubljansko barje – Krajinski park
Vir: Popis odlagališč na ljubljanskem barju

Med razlogi zakaj ljudje kljub nesprejemljivosti in škodljivosti tega početja, še vedno
odlagajo odpadke na divjih odlagališčih, so predvsem neozaveščenost občanov,
neurejen sistem ravnanja z odpadki, izogibanje stroškom, slab nadzor in neprimerna
kaznovalna politika.
Mnogi odpadki se znajdejo na divjih odlagališčih tudi zaradi tega, ker mnogi občani
pogosto sploh ne vedo, da lahko svoje odpadke brezplačno odložijo na komunalno
urejenih zbirališčih, ali pa se ne zavedajo škodljivosti svojega dejanja, s katerim
povzročijo visoke finančne stroške tako občinam, državi in posredno tudi vsem nam.

POPIS DIVJIH ODLAGALIŠČ
Odpadki so eden največjih problemov našega časa. Lahko zapišemo, da je njihova
veličina enormna in se veča tako, da je to že eden od elementov, ki visi nad našo
civilizacijo kot Damoklejev meč.
V Sloveniji je bilo do leta 2010 ravnanje z odpadki eno najbolj neurejenih področij
varstva okolja. To je področje, ki smo se mu v preteklosti premalo posvečali. Težave
s katerimi smo se tedaj spopadali (legalna odlagališča brez uporabnih dovoljenj,
odsotnost jasne strategije ravnanja z odpadki, slab nadzor nad tokovi odpadkov,
visoki računi za odvoz odpadkov, naraščanje količine odpadkov, majhen delež
ločeno zbranih odpadkov ter veliko število divjih odlagališč) so imele svoj izvor v
Zdravko Damjanovič
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nesistematičnem pristopu k njihovemu reševanju. Sistematični pristop k problematiki
naj bi zajemal predvsem:




ugotavljanje stanja na terenu in evidentiranje,
izdelavo načrta ukrepanja,
izvajanje ukrepov ter preverjanje njihove učinkovitosti.

Takemu pristopu so se prvi odzvali navdušeni aktivisti v društvu Ekologi brez meja, ki
je ena od vodilnih slovenskih nevladnih organizacij, ki si prizadeva za izboljšanje
stanja okolja s poudarkom na učinkoviti rabi surovin.
Za učinkovitost nadaljevanja dela je bilo nujno izdelati celostno evidenco divjih
odlagališč za vso Slovenijo. Ekologi so se povezali s spletnim portalom Geopedia.si,
kjer je s pomočjo množice prostovoljnih popisovalcev, ki se je najprej izobrazila in
nato odpravila na teren, pričel nastajati prvi Register divjih odlagališč v Sloveniji
(slika1). Vsaka točka predstavlja eno divje odlagališče, in jih je sedaj 13.559 (2019).
S tem se je rodila uspešna vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

Slika 6: Logotip vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu
Da so se podatki zbrali, je bilo treba oditi na teren, poiskati divje odlagališče, določiti
natančno lokacijo, kraj, dostopnost, lego in vsebino divjega odlagališča. Priporočena
je tudi fotografija mesta odloženih odpadkov.

_
Slika 7: Terenski zapiski popisovalca
Zdravko Damjanovič
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Zbrane podatke s terena mora popisovalec divjih odlagališč vnesti še v javno
dostopno spletno bazo podatkov Registra divjih odlagališč na portalu Geopedia.

Slika 8: Podatki o divjem odlagališču pripravljeni za tisk
Vir: Register divjih odlagališč
Ob kasnejšem preverjanju stanja posameznega odlagališča na terenu in primerjanju
s stanjem v bazi podatkov, se le ti ob spremembi tudi vnesejo. V kolikor je divje
odlagališče očiščeno, se to stanje vnese v register in divje odlagališče na zemljevidu
na spletni strani dobi zelen logotip Ekologov brez meja in izgubi ID številko (slika 8).

Slika 9: Barvni simboli označujejo karakteristiko divjega odlagališča

VRSTE ODPADKOV NA DIVJIH ODLAGALIŠČIH
Na osnovi popisovanja divjih odlagališč v Sloveniji v obdobju od leta 2010 do 2019
lahko zapišemo, da nelegalno odložene odpadke najpogosteje sestavljajo naslednje
sestavine:

Zdravko Damjanovič
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Slika 10: Odlagališče 15879 Stopiče








Foto: ZD 2011

gradbeni odpadki (beton, opeka, asfalt, vreče cementa, omet, vreče apna,
keramične ploščice, gradbene kovine, les, steklo, zemljina, kamenje, izkopani
material),
kosovni odpadki (pohištvo, sedežne garniture, žimnice, bela tehnika, televizije,
štedilniki, kolesa),
komunalni odpadki (papir, karton, steklo, embalaža, pločevinke, plastenke,
tetrapak, drobne
kovine, drobna plastika, stiropor, iverne plošče, tekstil),
organski odpadki (zemlja, pesek, prod, jalovina, skale, veje, hlodovina,
kompost, gnoj, mrhovina, odpadne rastline),
pnevmatike,
nevarni odpadki (salonitne plošče, odpadna olja, maziva, barve, laki, pesticidi,
akumulatorji, baterije, medicinske igle, fluorescentne luči, strelivo, nevarna
čistilna sredstva ter sodi z nedoločljivo vsebino, katran, gorivo).

Najdišča divjih odlagališč so običajno v bližini naselij. Kolikor večja je koncentracija
prebivalstva, toliko večja je tudi pogostost divjih odlagališč v njihovi bližini, ki so več
ali manj skrita radovednemu očesu.
Kot zanimivost za razmislek bi bil lahko primer razporeditve divjih odlagališč v okolici
Novega mesta (Slika 11), kjer takoj opazimo razliko med levo in desno stranjo reke
Krke. Na desni strani takoj opazimo manjšo koncentracijo divjih odlagališč. Tudi
Zbirni reciklažni center Novo mesto (ZRC) in CEROD (Center za ravnanje z odpadki)
sta na desni strani reke. Edina ločnica med tema področjema, je reka, ki pa ima
mostove, kar ne bi smelo tako močno vplivati na zmanjšan odvoz odpadkov v zbirni
center. Verjetno bi se moralo kaj premakniti tudi v glavah občanov, ki so premalo
osveščeni in preveč radi iščejo bližnjice.
Zdravko Damjanovič
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Slika 11: Prehodi na reki Krki v bližini Novega mesta

ČIŠČENJE
Pomembna gonilna sila vseh spomladanskih akcij smo poleg Ekologov brez meja
prav gotovo tudi člani Planinske zveze Slovenije in druge okoljske organizacije, ki s
skupnimi močmi svoje poslanstvo uresničujejo resnično s srcem in brez zadržkov.
Vsekakor velja tudi podčrtati, da brez strokovnega sodelovanja in tehnične podpore
komunalnih služb Slovenije, takih uspehov ne bi tako uspešno dosegali.
Leta 2010 se je akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu po vsej državi udeležilo več
kot 270.000 prostovoljcev, kar je bilo dobrih 13 odstotkov prebivalcev. Količina
zbranih odpadkov je takrat presegla 14.800 ton oz. 78.000 kubičnih metrov.
Leta 2012 se je akcija preselila pod okrilje svetovne pobude Očistimo svet. Takrat se
je čistilne akcije udeležilo 289.000 prostovoljcev iz vse Slovenije, kar je bilo 14
odstotkov prebivalcev. Količina zbranih odpadkov je presegla 15.600 kubičnih metrov
oziroma 4.500 ton odpadkov.
Lanskoletna akcija Očistimo Slovenijo 2018 je po navedbah Ekologov brez meja
privabila 28.000 prostovoljcev, ki so iz narave odstranili 77 ton odpadkov. Pridružilo
se je134 občin, kar je 63 % vseh občin v državi. Udeleženci so očistili 68 divjih
odlagališč in posodobili popis večine odlagališč.

Zdravko Damjanovič
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KAJ PA NAŠE GORE?
Da tudi gore, okras našega sveta, so sestavni del naše vsakdanjosti in problematike
o kateri govorimo. Vendar v sebi nosijo le nekaj specifike. Zavedati se moramo, da so
to območja, ki so manj naseljena, ali pa zaradi dostopa sploh niso naseljena. S tem
pa, kot smo že ugotovili, sploh niso izvzeta od obremenjevanja z odpadki.
Gore so območja, kjer ljudje zaradi vedno hitrejšega tempa življenja iščemo svoj mir,
sprostitev, in jih vedno bolj množično obiskujemo. S tem postajajo oblegane od
obiskovalcev, ki pa s seboj prinesejo tudi odpadke in jih zavestno ne odnesejo nazaj
v dolino. To velja od najbližjega hribčka do najvišje gore v Himalaji.

Slika 12: Vreče, polne človeških odpadkov, šotori in smeti, ki jih plezalci nad taborom
II na Everestu puščajo.
Foto: David Liaño
Kot je razvidno iz Registra divjih odlagališč v gorah ne nastajajo klasična divja
odlagališča, ki so vezana predvsem na vozne poti, po katerih odpadke dovažajo tudi
večkrat in na isto mesto. Ob gorskih poteh se nabirajo odpadki, ki jih neosveščeni
obiskovalci – turisti enostavno zavržejo, ali jih izgubijo, nato pa vremenski vplivi to
raznašajo po okolici. Morda so še večji problem, ki s številčnostjo obiska naraščajo,
in neposredno vplivajo na krhko okolje.
Vse pa le ni tako črno kakor se vidi. Vzgoja in ozaveščanje je tudi na tem področju
rodilo pozitivne rezultate, ki nam dajejo vsako leto več ljubiteljev narave in planincev,
ki jim je mar za naše okolje. Rodile so se akcije čiščenja okolja, ki so tudi v gorah
prinesle lepe rezultate.
Z naših gora smo v zadnjih devetih letih samo pod geslom »Očistimo naše gore«
odstranili 29 ton raznih odpadkov. V preteklem letu je bila organizirana akcija
čiščenja okolice Triglavskega doma na Kredarici ter širšega območja Triglavskega
ledenika, kjer se je odstranilo 380 kg različnih odpadkov.
Na koncu lahko zabeležimo, da ozaveščanje prebivalstva rojeva sadove, saj je v
našem okolju vedno manj novih odpadkov.
Zdravko Damjanovič
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ZAKONODAJA
Slovenska zakonodaja na področju ravnanja z odpadki je sistemsko urejena in
usklajena z evropskim pravnim redom, ki temelji na evropskih direktivah:





Direktiva o odpadkih
Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Direktiva o izrabljenih vozilih/baterijah/OEEO
Direktiva o odpadni embalaži

ZAKONODAJA S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI:
























Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO), (Uradni list RS 2/06)
Zakon o varstvu okolja ZVO1 UPB1(Uradni list RS, št. 39/06)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 108/2009,
92/2013, dopol. 102/15, Uradni list št. 30/16)
Zakon fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/2007-UPB2, 83/2012-(ZFfS-1))
Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/2016)
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/2006, 61/2011)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme (Uradni list RS, št. 84/2018)
Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.: 34/2008)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/2008)
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/2008)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008)
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06,
100/10 in 55/15)
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 25/2019)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/2008)
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/2009)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/2010)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011, 37/2015, 69/2015)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06,
110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, sprem. in dopol. 103/15, 2/2016-popr.)
Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/2012)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in
uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 56/2018)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 78/08, 3/10, sprem. in dopol.
103/15)
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list št. 55/15, 47/2016)
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpdni električni in elektronski opremi
(Uradni list RS, št. 47/16, št. 72/18)
Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih napravah (Uradni list RS, št. 50/2016)
Uredba o spremembah Uredbe o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 66/2016)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/2018)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 35/17, št. 68/2018)
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št.
38/2018)

ZAKLJUČEK
V tej nalogi je obdelan le majhen drobec obsežne problematike, ki bi se lahko razdelil
na več kompleksnih področij, saj je problematika odpadkov zelo resna težava
gospodarsko razvitega sveta. Vedno bolj pa postajajo mora tudi tistih predelov sveta,
kjer človek ne biva, saj zračni in vodni tokovi svojih ciljev ne izbirajo po naseljenosti.
A ne samo to. Uvodoma omenjen človek, da se izogne onesnaževanju lastnega
praga, neljube viške svojega delovanja posreduje na drug konec sveta, kjer ravno
tako živi človek, a v povsem drugih razmerah, z revščino in lakoto.
Menim, da se najboljša rešitev skriva v samem začetku – nastanku artiklov, ki
prehitro romajo v odpad in v navadah kako z odpadki ravnamo.
Vsekakor pa na koncu moramo priznati, da so imele akcije Očistimo Slovenijo v
enem dnevu močan prispevek k čistejšemu okolju in osveščanju občanov.
V krajevni skupnosti, kjer se vsako leto udeležujem akcij spomladanskega čiščenja,
se tam zberemo le zato, da se sprehodimo po naravi, poberemo kak papirček, novih
divjih odlagališč, pa tam ni več. V bistvu je sedaj akcija čiščenja razlog za srečanje in
prijateljsko druženje.
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VIRI:
Geopedija
Register divjih odlagališč
Javni vpogled v podatke o nepremičninah
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl
Ekologi brez meja
http://ebm.si/o/sl
Očistimo Slovenijo 2018
https://www.ocistimo.si/o-projektu/ocistimo-slovenijo-2018.html
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO)
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-002-00003-OB~P001-0000.PDF
Novice – evropski parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/search?planet=news&q=plasti%C4%8Dni+odpadki
Evropski svet
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-andrecycling-council-adopts-new-rules/
Statistika odpadkov
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics/sl
Mikroplastika
https://www.delo.si/znanje/znanost/mikroplastika-onesnazuje-tudi-slovensko-morje.html
Odlagališč manj a še pereča
https://www.delo.si/novice/okolje/divjih-odlagalisc-manj-a-se-vedno-pereca-67407.html
Zakonodaja
http://www.kpv.si/dejavnosti/ravnanje-z-odpadki/zakonodaja
Po Sloveniji leži za 92 olimpijskih bazenov smeti, med njimi tudi strupene
https://siol.net/novice/slovenija/po-sloveniji-lezi-za-92-olimpijskih-bazenov-smeti-med-njimi-tudistrupene-472042
Kjer so ljudje, so tudi divja odlagališča odpadkov
https://krog.sta.si/2531235/kjer-so-ljudje-so-tudi-divja-odlagalisca-odpadkov
Iz Triglavskega ledenika in okolice Kredarice odpeljali za 380 kilogramov smeti
https://www.delo.si/novice/slovenija/prostovoljci-in-alpinisti-cistili-triglavski-ledenik-in-okolicodoma-na-kredarici-86862.html
Holy stink! Piles of pooh litter Mt Everest
Published: May 25, 2018 8:52 am On: Nepal
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