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Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije je v okviru projekta »Wasman – Ravnanje z
odpadki kot politično orodje za skupno upravljanje« 12. aprila 2012 v Postojni organizirala dve okrogli
mizi na temo ravnanja z odpadki.
Dopoldanska okrogla miza je bila naslovljena »Pristojnost odločanja o predelavi in odlaganju ostanka
komunalnih odpadkov«, popoldanska pa »Problematika ilegalnega odlaganja odpadkov na kraških
območjih«.
Za Službo za varstvo jam JZS je bila zanimiva popoldanska okrogla miza. Uvod je podal dr. Prelovšek
iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, nadaljevali pa so razpravljalci g. Mihael Štrukelj,
predstavnik Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, mag. Katja Buda, vodja
Sektorja za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, g. Mladen Berginc,
vodja Sektorja za ohranjanje narave na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, g. Jaka Kranjc, predstavnik
društva Ekologi brez meja in g. Jože Tomšič, predstavnik jamarskega kluba Novo mesto.
Sledila je odprta diskusija o problematiki ter iskanje rešitev za preprečevanje ilegalnega odlaganja
odpadkov na kraških območjih. Čiščenje starih bremen onesnaženja v kraških jamah je tehnično in
predvsem pa finančno zahtevno čiščenje. Hkrati ne predstavlja prioritete na državnem nivoju na
področju odpadkov. Za čiščenje bi prišle v poštev le jame, ki ogrožajo vodovarstveni režim, saj je
čiščenje vseh onesnaženih jam v Sloveniji po vrsti prevelik zalogaj.
Pri divjem odlaganju odpadkov na površju in preprečevanju nadaljnjega onesnaževanja pa je bilo
izpostavljeno ozaveščanje in informiranje, ki ga izvajajo javne službe za zbiranje in odvoz odpadkov.
Posebej očitna je onesnaženost v bližini naseljenih območij, zato je potrebno osveščati okoliške
prebivalce o posledicah onesnaženja jam, torej delovati preventivno. Tudi sodelovanje z organi
nadzora in sankcioniranja je pomembno. Nosilec stroškov čiščenja je povzročitelj onesnaženja, ta pa je
doslej v večini primerov ostal neznan, saj so prijave kršitev običajno podane anonimno.
Konference sem se udeležila predstavnica Službe za varstvo jam JZS, Mojca Vrviščar Zazula. Na
ogled sem postavila plakate Jamarske zveze Slovenije o varovanju in varnem obiskovanju jam.
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