
Aktivnosti policije v okviru partnerstva pri projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu  
- informacija z novinarske konference 7. aprila 2010 - 

 
V policiji se zavedamo problematike onesnaževanja okolja, zato smo predstavnikom društva 
Ekologi brez meja januarja letos ponudili sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu. Samo akcijo kot tudi aktivno sodelovanje policije v njej smo v celoti podprli oz. postali 
partnerji projekta. 
 
Vse policijske uprave v Sloveniji so tako že v začetku februarja začele z evidentiranjem črnih 
odlagališč, za katera so izvedele pri rednem opravljanju svojih nalog, bodisi so jih policisti 
odkrili sami bodisi so jih nanje opozorili občani. Policisti so odkrita črna odlagališča popisovali in 
s prenosnimi GPS napravami določali njihovo zemljepisno lego oz. koordinate, slednje pa nato 
preko spletne strani organizatorja akcije vnesli v centralni register črnih odlagališč.  
 
V obdobju od 12. februarja do 1. aprila 2010 so policisti na ta način odkrili oz. evidentirali 
391 oz. skoraj 400 črnih odlagališč. 
  
Vse policiste in druge zaposlene v policiji smo na Generalni policijski upravi tudi pozvali, naj se v 
svojem prostem času v čim večjem številu udeležijo osrednje čistilne akcije, ki bo potekala 17. 
aprila. Iz policijskih uprav so nam sporočili, da je zanimanje za sodelovanje med zaposlenimi 
izredno veliko in da bo pri akciji sodelovala veliko policistov, tudi v okviru različnih ribiških 
ali lovskih družin, potapljaških klubov, planinskih društev ali lokalnih skupnosti, kjer prebivajo. 
 
Na nekaterih območjih bodo policisti tudi »posvojili« črna odlagališča, kar pomeni, da bodo v 
celoti prevzeli tudi odgovornost za njihovo sanacijo. Zaenkrat so se za to odločili v Črnomlju, na 
Vrhniki, na območju Policijske postaje Mozirje (breg reke Savinje) in PP Šmarje (breg reke 
Sotle). 
 
Med popisovanjem črnih odlagališč so policisti obravnavali tri kazniva dejanja in štiri 
prekrške s področja varstva okolja (kazniva dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja), v 
štirih primerih pa so o sumih prekrškov obveščali pristojne službe (IRSOP, občinske komunalne 
inšpekcije). 
 
Globe za prekrške po posameznih predpisih s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti 
policije: 
 
- Zakon o gozdovih (predvsem kurjenje, ki ogroža gozd)    200 - 1000 € 
- Zakon o ohranjanju narave (uničevanje habitatov rastlinskih/živalskih vrst) 125 – 208 € 
- Zakon o plovbi po celinskih vodah (odpadki na vodi)    417 – 3.338 € 
- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju    41 – 2.086 € 
- Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov      40 – 4.500 € 
 
V zadnjih dveh letih je policija pristojnim prekrškovnim organom podala skupaj 2.755 (v letu 
2008) oz. 2.582 (v letu 2009) predlogov za uvedbo postopkov o prekršku, ki niso v 
pristojnosti policije (po vseh predpisih, ne le s področja varstva okolja). 
 
V zvezi z onesnaženjem in ogrožanjem okolja je policija leta 2008 obravnavala 47, leta 2009 pa 
64 dogodkov.  
 


