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SLOVENSKA VOJSKA IN VARSTVO OKOLJA
(primer strelišča Bač in vadišča Poček)
Območji strelišča Bač in vadišča Poček opredeljuje kraški teren s površinskimi in
podzemnimi kraškimi pojavi, podzemeljsko hidrologijo, sredozemskim in celinskim
podnebnim vplivom, pomembno strateško lego, pestro floro in favno ter majhno samočistilno
sposobnostjo, zaradi katere sta zelo občutljivi na onesnaženje. Zaradi pomembne lege in
značilnega površja je vojska že od časov Marije Terezije Poček in Bač izkoriščala za terensko
usposabljanje svojih pripadnikov. Čeprav se je od časov osamosvojitve Slovenije število
pripadnikov Slovenske vojske zmanjšalo in obseg uporabe moderne tehnologije in simulacij
pri vojaškem usposabljanju povečal, pa ima terensko urjenje še vedno velik pomen pri
pripravljenosti in izurjenosti vojakov. Tako strelišče Bač kot vadišče Poček za Slovensko
vojsko predstavljata skoraj nenadomestljivi območji za urjenje in usposabljanje njenih
pripadnikov. Kljub ekološki občutljivosti in majhni samočistilni sposobnosti območji po
rezultatih raziskav nista prekomerno degradirani, kar kaže na ekološko zavest pripadnikov
vojske in upoštevanje predpisov s področja varovanja okolja.
Ključne besede: Slovenska vojska, Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, strelišče
Bač, vojaške dejavnosti, varstvo okolja.

THE SLOVENE ARMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
(The Bač shooting area and the Poček training ground)
The Bač shooting area and the Poček training ground are defined by karst terrain with its
surface and underground karst phenomena, the underground hydrology, the Mediterranean
and Continental climatic influences as well as their important strategic locations, diverse flora
and fauna and a low self-cleaning capacity, which makes them very susceptible to pollution.
The Poček shooting area and the Bač training ground have been used for field training since
the time of the Austrian archduchess Maria Theresa. Despite the fact that the number of
members of the Slovene Army has decreased since Slovenia gained independence and despite
the fact that the use of modern technology and simulations in military training has increased,
field training still remains an important aspect in preparing and training soldiers. Both the Bač
shooting area and the Poček training ground represent indispensable training grounds for the
Slovene Army.
Despite the environmentally delicate nature and the low self-cleaning capacity of the two
areas, they are not overly damaged by degradation, which attests to the environmental
consciousness of members of the Slovene army and their respect for environmental laws.
Key words: Slovene Army, the central training ground for the Slovene Army in Postojna, the
Bač shooting area, military activities, environmental protection.

SLOVENSKA VOJSKA IN VARSTVO OKOLJA
(Primer strelišča Bač in vadišča Poček)

Sandra Urbančič

KAZALO
1 UVOD .................................................................................................................................................... 9
1.1 PREDMET IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA ...................................................................................... 10
1.2 HIPOTEZI ...................................................................................................................................... 10
1.3 METODOLOŠKI PRISTOP .............................................................................................................. 10
1.4 OKRAJŠAVE .................................................................................................................................. 11
2 NARAVNO IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČIJ POČKA IN BAČA............................. 12
2.1 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI ............................................................................................................. 16
2.2 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI ............................................................................................................ 18
2.3 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI .............................................................................................. 22
2.4 PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI ........................................................................................................... 24
2.5 RASTLINSTVO ............................................................................................................................... 24
2.6 ŽIVALSTVO ................................................................................................................................... 25
2.7 NARAVOVARSTVENI POMEN ....................................................................................................... 27
2.8 NASELJA IN PREBIVALSTVO ......................................................................................................... 31
2.9 PROMET ....................................................................................................................................... 32
2.10 KMETIJSTVO, INDUSTRIJA IN TURIZEM ..................................................................................... 33
3 VPLIV VOJAŠKIH DEJAVNOSTI NA OKOLJE .......................................................................................... 36
3.1 POJEM »VARNOSTI« .................................................................................................................... 36
3.1.1 Vojaška ekologija ...................................................................................................................... 37
3.2 VOJSKA KOT ONESNAŽEVALEC OKOLJA....................................................................................... 37
3.2.1 Vojaške baze kot obremenilni dejavnik okolja ......................................................................... 38
3.2.2 Obremenjevanje okolja na vadiščih in streliščih ...................................................................... 39
3.3 POZITIVNI VPLIVI VOJAŠKEGA DELOVANJA ................................................................................. 41
4 ZAKONI IN PREDPISI V SLOVENSKI VOJSKI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA ....................................... 42
4.1 OKOLJEVARSTVENE SMERNICE ZVEZE NATO .............................................................................. 42
4.2 REPUBLIKA SLOVENIJA................................................................................................................. 44
5 RAZVOJ, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA VARSTVA OKOLJA V SLOVENSKI VOJSKI ......... 47
5.1 OKOLJSKO NAČRTOVANJE IN USPOSABLJANJE ........................................................................... 47
5.2 NAČELA IN NALOGE OKOLJEVARSTVENEGA PROGRAMA V SLOVENSKI VOJSKI ......................... 49
6 VOJAŠKE DEJAVNOSTI NA VADIŠČU POČEK IN STRELIŠČU BAČ.......................................................... 51
6.1 SLOVENSKA VOJSKA .................................................................................................................... 51

7

SLOVENSKA VOJSKA IN VARSTVO OKOLJA
(Primer strelišča Bač in vadišča Poček)

Sandra Urbančič

6.2 POMEN VOJAŠKEGA USPOSABLJANJA......................................................................................... 52
6.3 VADIŠČE POČEK IN STRELIŠČE BAČ .............................................................................................. 52
6.4 AKTIVNOSTI VOJSKE .................................................................................................................... 55
6.5 UČINKI VOJAŠKE AKTIVNOSTI NA VADIŠČU POČEK IN STRELIŠČU BAČ NA IZBRANE ELEMENTE
POKRAJINE ......................................................................................................................................... 59
6.5.1 Relief ......................................................................................................................................... 59
6.5.2 Tla ............................................................................................................................................. 60
6.5.3 Zrak ........................................................................................................................................... 62
6.5.4 Vode ......................................................................................................................................... 63
6.5.5 Rastlinstvo in živalstvo ............................................................................................................. 63
6.5.6 Hrup .......................................................................................................................................... 64
6.5.7 Ocena ogroženosti zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) ........................................ 65
6.5.8 Požarna ogroženost in organizacija varstva pred požarom (VPP) ............................................ 65
6.6 OCENA DEGRADACIJE OKOLJA .................................................................................................... 67
7 OKOLJEVARSTVENI UKREPI IN SANACIJA............................................................................................ 70
7.1 UKREPI PO POSAMEZNIH SEGMENTIH OKOLJA .......................................................................... 70
7.1.1 Relief in tla ................................................................................................................................ 70
7.1.2 Vode ......................................................................................................................................... 71
7.1.3 Zrak ........................................................................................................................................... 71
7.1.4 Hrup .......................................................................................................................................... 72
7.1.5 Flora in favna ............................................................................................................................ 73
7.1.6 Naravna in kulturna dediščina ter hrup in splošna varnost ..................................................... 73
7.2 RAVNANJE Z ODPADKI ................................................................................................................. 73
7.2.1 Vrste odpadkov v SV ................................................................................................................. 74
7.2.2 Zbiranje in odvoz odpadkov ..................................................................................................... 76
7.3 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) KOT INSTRUMENT VAROVANJA OKOLJA ........................... 77
7.4 ODSTRANJEVANJE POSLEDIC VOJAŠKIH AKTIVNOSTI ................................................................. 77
8 OKOLJSKA OZAVEŠČENOST................................................................................................................. 79
8.1 ODNOS PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE DO OKOLJA ............................................................. 79
9 ZAKLJUČEK .......................................................................................................................................... 87
10 SUMMARY ........................................................................................................................................ 90
11 VIRI IN LITERATURA .......................................................................................................................... 93
12 KAZALO SLIK, GRAFOV IN TABEL ...................................................................................................... 99

8

SLOVENSKA VOJSKA IN VARSTVO OKOLJA
(Primer strelišča Bač in vadišča Poček)

Sandra Urbančič

1 UVOD
Varstvo okolja postaja vedno pomembnejša tema v 21. stoletju. Ljudje se predvsem v
razvitem svetu vedno bolj zavedamo pomena čistega okolja in neokrnjene narave za zdravo
življenje.
Človek je v zadnjih 200 letih, odkar se je začel razvoj industrijske družbe, grobo posegel v
okolje in s svojim delovanjem povzročil nepopravljivo škodo na Zemlji. Industrijska
revolucija je vpeljala nov način proizvodnje in množično porabo obnovljivih in neobnovljivih
virov. Te dejavnosti so omogočile napredek človeštva in brez njih ne bi dosegli takšne stopnje
razvitosti kakršno imamo. Prav te dejavnosti pa so ekološko opustošile celotne regije in še
danes si nekatera nekdanja območja težke industrije, kljub prekvalifikaciji v sodobne načine
proizvodnje, niso opomogla. Posledice onesnaževanja se v vedno večji intenziteti odražajo v
podnebnih spremembah in vedno bolj pogostih naravnih nesrečah, proti katerim pa je
človeštvo nepripravljeno in nemočno.
V 60. letih prejšnjega stoletja so se začele pojavljati zahteve po spremenjenem odnosu do
okolja. Spoznanja o omejenosti zalog naravnih virov in hrane ter o prenaseljenosti planeta so
začela povečevati tudi okoljsko ozaveščenost prebivalcev. Čisto okolje, voda, hrana in zrak so
postajali vedno bolj cenjeni. Žal pa je porabe neobnovljivih naravnih virov še vedno preveč.
Nafta, zemeljski plin in premog so tudi v 21. stoletju osnovni viri energije. Posamezne države
vedno bolj promovirajo rabo obnovljivih virov. Zavedajo se, da je skrb za čisto okolje
dolgoročni pogoj za napredek in preživetje. V razvitem svetu postaja skrb za okolje, ločevanje
odpadkov, kupovanje predmetov, ki se lahko reciklirajo in vse, kar je »zeleno« vedno bolj
prisotno v vsakdanjem življenju tako posameznika kot tudi skupnosti.
Obrambni sistem je predvsem zaradi uporabe najrazličnejšega orožja velik onesnaževalec
okolja. Velike količine motoriziranih vozil, vojaške vaje in povzročanje hrupa neposredno
vplivajo na okolje. Naloga oboroženih sil je med drugim obramba države in zaščita državnih
interesov, zato je usposabljanje in urjenje vojakov v mirnodobnem času nujno in pogoj, da
vojska lahko izvaja svoje naloge. Pri tem pa se mora zavedati svojega vpliva na okolje in
zdravje ljudi, predvsem pa skrbeti za izvajanje predpisov o varovanju okolja, ki jih določajo
zakoni. Poskrbeti mora za izobraževanje in osveščanje med pripadniki vojske, med drugim
tudi o ravnanju z najrazličnejšimi nevarnimi snovmi in odpadki, pa tudi razvijati zavest o
spoštovanju in varovanju naravnega okolja.
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1.1 PREDMET IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Predmet diplomskega dela sta območji vadišča Poček in strelišča Bač, s posebnim poudarkom
na vojaških dejavnostih, ki so tam prisotne in posredno ter neposredno vplivajo na okolje in
njegove sestavine.
Cilji diplomskega dela so:
oris naravnih in družbenogeografskih značilnosti območij Počka in Bača;
izbor temeljnih predpisov na področju varstva okolja in predstavitev programa varstva
okolja v Slovenski vojski;
predstavitev vojaških dejavnosti, ki se izvajajo na vadišču Poček in strelišču Bač;
prikaz negativnih vplivov na okolje in problem onesnaževanja njegovih sestavin.

1.2 HIPOTEZI

H1: Slovenska vojska pri svojih dejavnostih upošteva zakone varstva okolja in tako skrbi
za čim manjšo obremenjenost okolja na območjih svojih aktivnosti;
H2: območji strelišča Bač in vadišča Poček sta pomembni za terensko usposabljanje in
urjenje pripadnikov SV, vendar je okolje, zaradi dolgoletnega delovanja vojske in velike
občutljivosti na onesnaževanje, degradirano.

1.3 METODOLOŠKI PRISTOP
Diplomsko delo je nastalo na osnovi sledečih delovnih faz:
zbiranje virov in pregled obstoječih virov in literature na temo vojaških aktivnosti
in vplivu le-teh na okolje;
analiza in interpretacija sekundarnih virov – opredelitev vzrokov in posledic
okoljskih problemov in negativnih vplivov vojske;
analiza kvantitativnih podatkov in uporaba kartografskega gradiva pri
predstavitvi omenjenih območij;
anketa med pripadniki Slovenske vojske o zavesti in poučenosti o varovanju okolja
pri vsakdanjih službenih aktivnosti;
vrednotenje in sintetiziranje zbranih informacij.
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1.4 OKRAJŠAVE
ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje,
CCMS - Committee on the Challenges of Modern Society,
CFC – klorofloroogljikovodiki,
DPN – državni prostorski načrt.
EAPC - The Euro-Atlantic Partnership Council,
EMS - Evropska makroseizmična lestvica,
EU – Evropska unija,
IT – informacijska tehnologija,
KIV – kritična imisijska vrednost,
MDK – mejna dovoljena koncentracija,
MIV – mejna imisijska vrednost,
ML - lokalna magnituda,
MORS – Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
NAA - North Atlantic Assembly,
NATO – North Atlantic Treaty Organization,
NUS – neeksplodirana ubojna sredstva,
OIV – opozorilna imisijska vrednost,
OSVAD PO – Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna,
OZN – Organizacija združenih narodov,
PAH - policiklični aromatski ogljikovodiki,
PROVOJ - Poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo,
RKBO – Radiološka, kemična in biološka obramba,
RP Snežnik – Regijski park Snežnik,
SRO – stopnje razvrednotenja okolja,
SSO – samočistilna sposobnost okolja,
SV – Slovenska vojska,
VPP – varstvo pred požarom.
ZDA – Združene države Amerike,
ZRC SAZU – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije Znanosti
in Umetnosti.
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2 NARAVNO IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČIJ POČKA IN
BAČA
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (v nadaljevanju OSVAD PO) skupaj s
predvidenim varnostnim območjem sega v občine Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica
in Loška Dolina. Območje OSVAD PO zajema vadišče Poček, strelišče Bač, povezovalne
koridorje in površine za zagotavljanje varnosti (varnostno območje).
Vadišče Poček leži v občini Postojna, približno 3 kilometre iz centra mesta Postojna, ob
vznožju jugozahodnih pobočij Javornikov. Širina vadišča v smeri vzhod - zahod meri 5,5 km,
v smeri sever - jug pa 5 km, skupaj torej približno 1960 ha.
Strelišče Bač spada v občino Ilirska Bistrica in leži približno kilometer severovzhodno od vasi
Bač, razdalja do skrajne južne točke vadišča Poček pa znaša približno 8 km. Je največje
strelišče, ki ga uporablja Slovenska vojska. Celotno strelišče obsega približno 486 ha, nekaj
parcel pa se nahaja tudi izven kompleksa (Čekada, 2010; DPN, 2010).
Slika 1: Položaj strelišča Bač in vadišča Poček

Vir: Info, 2010; Beniger, 2004 (kartografija: Sandra Urbančič)
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Tako Poček kot Bač ležita v makroregiji Dinarska Slovenija (Dinarske planote celinske
Slovenije). Dinarske pokrajine zavzemajo večino južne Slovenije, so v glavnem iz apnencev
in dolomitov, zato prevladuje kraško površje s planotami, vmesnimi podolji in polji ter
kraškimi ravniki. Najvišje planote so na zahodu in predstavljajo oviro za vremenske vplive iz
Submediteranske JZ Slovenije. Visoke planote so večinoma poraščene z gozdom in so zelo
redko poseljene. Proti vzhodu se relief zniža, kar predstavlja ugodnejše pogoje za poselitev in
prebivalstvo (Šehić, Šehić, 2006).
Površje OSVAD PO je najnižje v južnem delu, v višinah od 530 do 600 m, z najnižjo točko v
Jerodovcah (538 m). Površje se vzpenja proti severu in vzhodu. Najvišje je v pobočjih
Sv. Trojice (nad 800 m), Kamene gore (1038 m) in Babe (1038 m). Pojavljata se dva reliefna
tipa, prvi, visoki vrhovi Javornikov in njihova pobočja ter drugi, nižji in bolj uravnan
planotast svet, ki leži ob obrobju Javornikov oziroma ob obrobju Pivške kotline.
Najpogostejše reliefne oblike so vrtače, dosegajo pa gostoto približno 50 na km 2 (Brodnik,
2002).
Poček in Bač ležita v Pivki ali Pivškem podolju. Dno kotline leži med 507 in 580 m n. v. To
je pokrajina ob reki Pivki, obdana z visokimi kraškimi planotami. Na severu jo zaključujeta
Nanos in Hrušica, na vzhodu in jugovzhodu Javorniki in Snežnik, na zahodu pa Slavinski
ravnik. Ta se proti jugozahodu spušča v Košansko dolino, na jugu pa potegne v Taborski
greben, ki deli Pivko od doline Reke in Brkinov (Slovenija…, 2001). Pokrajinske razlike,
predvsem kamninske, delijo Pivko na Zgornjo ali Podsnežniško in Spodnjo ali Podnanoško
Pivko. Ta obsega najširši del podolja, imenujejo pa jo tudi Postojnska kotlina.
Zgornja Pivka obsega kraški svet med Prestrankom in Šembijami. Tu prevladujejo karbonatne
kamnine, pretežno apnenec, za ta del pa je značilen kraški vodni režim, in sicer podzemeljski
in površinski. Na vzhodni strani kotline je starejše uravnano dno doline, v katerem so številne
kraške globeli, ki se ob visokih vodah spremenijo v jezera.
Spodnja Pivka pa leži ob stalnem toku Pivke od Prestranka navzdol, predvsem pa v porečju
Nanoščice. Je iz flišnih kamnin, torej peščenjakov, laporjev in konglomeratov. Ker so
vododržne, se je razvil rečno-denudacijski relief, z oblimi griči ter vmesnimi plitvimi in
ploskimi dolinami. Te prekrivajo rečni nanosi, predvsem pesek, ilovica in nekaj proda.
Kotlina ima velik prometni pomen, na tri strani ima široko odprte prehode v sosednje
pokrajine. Prehod proti Primorski, pri Razdrtem je razmeroma ozek in nizek, prehod na
brkinsko stran, med Pivko in Šembijami ter Postojnska vrata, najnižji prehod med Ljubljano
in Trstom (Slovenija…, 2001). Postojna je pomembna strateška točka, saj so Postojnska vrata
s 609 m n.v. najnižji preval iz Sredozemskega bazena v notranjost Srednje Evrope. Zaradi
tega so prometno zelo pomembna, kar dokazuje tudi gostota prometnic. Skozi Postojnska
vrata so speljane lokalna cesta, regionalna cesta proti Logatcu (stara cesta
Postojna – Ljubljana), preko viadukta Ravbarkomanda Postojnska vrata prečka avtocesta
A1 Koper – Ljubljana ter železniška proga Divača – Ljubljana (Zavod za gozdove, 2010).
Pivško podolje je nekakšna streha notranjskega krasa, od koder se vode raztekajo v različne
smeri. Tu poteka tudi razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem, vendar pa je zaradi
(še neznane) podzemne prepletenosti vodnih rovov in prepustnosti površja težko določljiva. Iz
porečja Pivke vode odtekajo po dveh poteh: visoke se prelivajo na površje in napolnijo strugo
reke Pivke, ki teče sklenjeno od Zagorja do ponora v Postojnsko jamo, nizke vode pa se
podzemno pretakajo pod Javorniki mimo Postojne, neposredno proti Planinskemu polju,
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vendar pa ti kanali zmorejo le manjše pretoke. Ob večji količini dežja na območju Javornikov
se voda prelije ob Pivki na površje, poplavi struge in polja ob njej, zalije tudi številne kraške
globeli ter jih spremeni v občasna kraška jezera (presihajoča jezera) (Slovenija…, 2001).
Pivško podolje leži v zaledju Tržaškega in Reškega zaliva, vendar so neposredni sredozemski
vplivi skromni. V Postojni je srednja letna temperatura 8,5 °C. Na tem območju se med seboj
prepletajo trije podnebni tipi: sredozemsko, celinsko in gorsko podnebje. Pokrajina je dokaj
namočena, največ dežja je jeseni, zaradi kraškega površja je poletna suša bolj izrazita v
kraškem svetu, pojavlja pa se tudi na flišni podlagi.
V Pivškem podolju se prepletata dva tipa prsti: ob vodah oglejene, ki jih poraščajo mokrotni
travniki, rendzina in rjava pokarbonatna prst pa sta značilni za višje in sušnejše površje.
Značilni sta tudi dve rastlinski območji, submediteransko in dinarsko. Samo dno doline je del
submediteranskega pasu, za katerega je značilna združba gabrovca in ojstrice, najdemo pa
tudi grmišča, skalovite kraške pašnike, vse do golega kamnišča. Dinarskemu rastlinskemu
območju pripada gorski pas v višinah 700 in 1200 m n. v. (Nanos, Javorniki, Snežnik),
porasel z dinarskim gozdom Jelke in Bukve (Slovenija…, 2001).
Na širšem območju OSVAD PO in strelišča Bač sta dve pomembni visoki kraški planoti,
Javorniki in Snežnik. Gozdnati in neposeljeni visoki kraški planot, ki v višino segata 600 do
1796 m (Veliki Snežnik), na zahodni strani mejita na Pivško kotlino z višino od 500 do
600 m, od ostalih kraških planot na severozahodu ju ločuje približno 4 km širok pas nižjega
sveta pri Postojnskih vratih, na severovzhodu se spuščajo proti Notranjskemu podolju
(Cerkniško in Planinsko polje), na jugu pa v dolino Reke. Javorniki zavzemajo severni del
pokrajine, Snežnik pa južnega (Slovenija…, 2001).
Prevladujejo višine med 700 in 1600 m, zaradi precej uravnanega sveta pa so nakloni zmerni,
skoraj polovica površja ima naklon do 12°. Pokrajino večinoma sestavlja apnenec (90 %),
dolomita je malo. V geološki preteklosti so tu prevladovali površinsko tekoči vodotoki, ki so
zniževali površje in zasipavali doline, zato se je relief precej uravnal. Ko je rečna erozija
odstranila neprepustne kamnine, so se na površju pokazale prepustne kamnine, predvsem
apnenci, in omogočile korozijo. Tako so nastali kraški pojavi, najpogostejši so globoke vrtače,
koliševke ter širše kotanje, žlebiči, škavnice in škraplje, veliko je tudi jam in brezen.
Javorniki in Snežnik predstavljajo nekakšno streho: voda namreč s tega območja odteka proti
izvirom Notranjske Reke, ki pripada Jadranskemu povodju, pa tudi proti Pivškemu podolju,
Planinskemu in Cerkniškemu polju, katerih vode odtekajo v Črno morje (Slovenija…, 2001).
Območje Javornikov in Snežnika spada med najbolj namočene predele Slovenije, saj letno
pade do 3000 mm padavin. Zaradi visokih nadmorskih višin se tu sneg zadrži tudi do 40 dni,
v globljih kotanjah in vrtačah pa se obdrži vse do poletja. Prav tako zaradi visoke nadmorske
višine, dobre prevetrenosti, svoje pa prispevata še precejšnja oblačnost in veliko padavinskih
dni, so Javorniki in Snežnik precej hladni. Srednja letna temperatura znaša 6,7 °C, na leto pa
je 127 dni s povprečnimi temperaturami pod lediščem. Za to območje je značilen tudi žled,
zato spada v t. i. »žledni pas«. Do močnega žleda pride, kadar se dež ob prehodu skozi
hladnejše spodnje zračne plasti, ki segajo do tal, ohladi pod ledišče, vendar ne zmrzne. Šele
potem, ko podhlajen pade na zmrzla tla, drevje, daljnovode in druge predmete, sproti zmrzuje
in se nabere v leden oklep. Na Snežniškem in na Javornikih največ škode naredi, ko pod seboj
lomi drevje, še hujše posledice pa so, ko po žledu zapiha še veter (Slovenija…, 2001).
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Na apnencih in dolomitih so se razvile rjave pokarbonatne prsti, na bolj strmih območjih pa
tudi rendzine. Zaradi zakraselosti je debelina prsti neenakomerno razporejena, marsikje na
strminah je skoraj ni, najdebelejše plasti prepereline pa so na dnu vrtač.
Gozd prekriva tri četrtine površine Javornikov in Snežnika, prevladuje dinarski gozd jelke in
bukve, ponekod na Javornikih je razvita gozdna združba dinarskih gozdov bukve in gorskega
javora. Težko dostopen teren je ponekod preprečeval izkoriščanje lesnega bogastva, tako da
so avtohtone drevesne združbe marsikje še dobro ohranjene, veliko pa je pripomoglo tudi
načrtno gospodarjenje z gozdovi in tako preprečilo nesmotrno in brezobzirno izsekavanje. V
višjih nadmorskih višinah, nad gozdno mejo najdemo rušje, ki ima zaradi dobre
zakoreninjenosti, prav tako kot gozd v nižjih nadmorskih višinah, varovalni značaj. Najvišje
vrhove planot porašča rušje ali samo trava, v globokih vrtačah pa je prisoten tudi vegetacijski
obrat: robne dele porašča bukovje, globlje so smrekovi sestoji, na dnu pa rušje in trava.
Varovalni značaj favne je na teh kraških planotah zelo pomemben, saj je zaradi velike
namočenosti in zakraselosti erozija prsti zelo močna. Učinkovito zaščito tako daje edino
neprekinjen gozdni pokrov, ki varuje kraška območja.
Poleg varovalne vloge pa ima gozd na teh območjih še eno pomembno funkcijo, daje namreč
življenjski prostor in zavetišče številnim živalskim vrstam. Tu najdemo različne ptice, kače in
druge plazilce, pa tudi velike parkljarje in zveri: rise, volkove in medvede.
Javorniški in snežniški gozdovi so se že od nekdaj izkoriščali za izrabo lesa. V ta namen je
bilo izgrajeno tudi obsežno omrežje gozdnih cest, prevelika izraba pa je pripeljala do
degradacije gozdnih površin in verjetno bi se stanje še slabšalo, če ne bi začeli z gozdovi
načrtno gospodariti. Gozdovi so bili vir glavne gospodarske panoge krajev pod kraškima
planotama, predvsem v Pivški kotlini. To je lesnopredelovalna industrija, ki je nekoč
zaposlovala velik del tamkajšnjega prebivalstva. Danes se na teh predelih čedalje bolj
uveljavlja tudi turizem, predvsem pohodništvo in kolesarstvo, v zimskem času pa smučanje
(Slovenija…, 2001).
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2.1 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Osnovno geološko podlago obravnavanih območij prikazujeta Osnovni geološki karti
Slovenije, lista Postojna in Ilirska Bistrica v merilu 1:100 000. Obravnavano območje gradijo
spodnje kredne (sivi in temno sivi ploščati apnenci z vložki zrnatega bituminoznega dolomita)
in zgornje kredne plasti (spodnji turonij – bel ali svetlo siv apnenec in zoogena breča; turonij
in senonij – svetlo do temno siv pasovit apnenec). Zgornja Pivka je pretežno sestavljena iz
karbonatnih kamnin, medtem ko Spodnjo Pivko večinoma gradijo flišne kamnine (Strokovne
podlage…, 2010).
Ozemlje Slovenije leži na severnem delu Jadranske mikroplošče, ki leži med večjima
Evrazijsko in Afriško litosfersko ploščo. Zajema del Dinaridov in Alp. Jadranska plošča se
premika generalno proti severu, in sicer nekaj milimetrov na leto, kot tudi Evroazijska in
Afriška litosferska plošča, vendar pa je geodinamika ozemlja Slovenije zaradi stičišča med
Dinaridi in Alpami precej bolj zapletena. Zaradi Dinaridov, kjer je slemenitev SZ – JV, so
prisotni desno zmični prelomi, tudi na območju Pivške kotline, kjer teče Raški prelom
(Vodopivec et al., 2010). Glede na meritve so v zahodni Sloveniji očitni ostri premiki vzdolž
Periadriatske prelomne cone, kar nakazuje, da je bočno izrivanje v SV Alpah še vedno
aktivno, saj ga povzroča rotacija Jadranske mikroplošče v nasprotni smeri urnega kazalca.
Napetosti, ki nastajajo pri premikanju plošč se sproščajo kot potresi ob prelomih dinarske
(SZ – JV) in prečnodinarske (SV – JZ) smeri ter ob narivih vzhod - zahod.
Glavne strukture na tem območju so Raški in Idrijski prelom ter nariv Trnovskega gozda,
Nanosa, Hrušice in Snežnika (Ložar Stopar et al., 2009). Snežniški nariv je pomemben
regionalni nariv, ki loči Snežniško narivno grudo od Komenske narivne grude, na sledno pa je
narinjen masiv Javornikov. Meja med obema grudama poteka po Rakuliškem narivu in se
nadaljuje v Snežniški nariv V od Ilirske Bistrice. Reka Pivka, ki izvira pri Zagorju naj bi prav
zaradi tektonskih razmer, torej nariva apnenca preko fliša v obliki narivnega roba, tekla proti
severu in ne proti jugu. Če ne bi bilo flišne zapore, ki je nastala pri gubanju in narivanju, bi
Pivka odtekala v reško flišno kadunjo. Pokrajina pa je prerezana tudi s številnimi mlajšimi
prelomi, med pomembnejšimi so Raški, Predjamski in Selški.
Področje Pivške kotline je tektonsko precej dejavno, na kar kažejo potresi v zadnjih letih. Za
najbolj potencialno aktivnega se kaže Raški prelom oz. kakšen od njegovih spremljajočih
prelomov (Šembijski ali Selški prelom). Presihajoča Pivška jezera so v večini oblikovana ob
Selškem prelomu (v širini 1,5 km), ki se iz Prestranškega ravnika nadaljuje proti JV do
Koritnic in domnevno še naprej v zahodno pobočje Snežnika (Šebela, 2005).
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Slika 2: Geološka karta Pivške kotline s presihajočimi jezeri

Vir: Šebela, 2005
Če obravnavano območje razdelimo na tri dele: Postojno z okolico (in Javorniki), Pivško
kotlino in Ilirsko Bistrico z okolico (in Snežnik), prevladujejo potresi v Pivški kotlini, največ
žarišč pa je bilo na območju vasi Bač in Zagorje. Šebela (2005) po Katalogu potresov (Ribarič
1982) povzema za obdobje med leti 1834 in 1981 159 potresov. Najmočnejši med njimi,
Cerkniški potres leta 1926, z magnitudo 5,2, je imel epicenter v Javornikih, v Postojnski jami
pa naj bi se ob tem potresu zrušil stalagmit, ki je imel v širino 1 m. Drugi najmočnejši z
magnitudo 5,1 je bil leta 1956 z epicentrom na območju Ilirske Bistrice in intenziteto VII. po
EMS, večina potresov pa je bila z magnitudo med 2,5 in 4,0 (Šebela, 2005). Kasneje, leta
1995 sta bila na ilirskobistriškem zabeležena potresa z magnitudama 4,4 in 4,7 in intenziteto
VI. in VII. stopnje po EMS (ARSO, 2010).
Med leti 2002 in 2005 so državni seizmološki centri zabeležili 96 potresov z magnitudo večjo
ali enako 1,0. Najpogosteje so se dogajali potresi za magnitudami med 1,0 in 2,0. V tem
obdobju so bili epicentri treh najmočnejših potresov locirani v Pivški kotlini (2002 pri
Zagorju z ML = 3,8; 2005 v Koritnicah z ML = 3,8 in 2003 na Baču z ML = 3,0) (Šebela,
2005), leta 2005 z epicentrom pri Ilirski Bistrici potres z magnitudo 3,9 in intenziteto
V. stopnje po EMS, septembra 2010 pa med Bačem in Zagorjem z magnitudo 3,7 in med
IV. in V. stopnjo po EMS (ARSO, 2010).
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Slika 3: Karta magnitud potresov 567 - 2010

Slika 4: Karta intenzitet potresov 567 - 2010

Vir: ARSO, 2010

Vir: ARSO, 2010

Iz danih kart lahko razberemo, da je Pivška kotlina ena izmed potresno najdejavnejših
območij v Sloveniji. Magnitude potresov med leti 567 in 2010 se najpogosteje gibljejo med
3,7 in 4,9, zabeležena sta dva potresa, katerih magnituda je presegla 5,0.
V potresni zgodovini Pivške kotline je med letoma 1834 in 1995 zabeleženih 16 potresov,
katerih intenziteta je po Evropski potresni lestvici dosegla ali presegla V. stopnjo.
Najmočnejši potres, ki je imel posledice tudi za obravnavano območje je bil leta 1348 s
središčem pri Beljaku, največji učinki pa so ocenjeni na X. stopnjo po EMS. Samo v
20. stoletju je zabeleženih deset potresov, ki so dosegli ali presegli VI. stopnjo intenzitete po
EMS (ARSO, 2010). Veliko pa je potresnih sunkov, ki ne presegajo III. stopnje intenzitete po
EMS in jih ljudje ne občutijo, ampak jih zaznajo samo instrumenti in za sabo ne pustijo
materialne škode.
2.2 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Za predstavitev klimatskih značilnosti območij Počka in Bača so analizirani klimatski podatki
za dve bližnji mesti, Postojno in Ilirsko Bistrico.
Za širši območji Počka in Bača je odločilnega pomena lega na prehodu iz submediteranske v
celinsko Slovenijo. Med seboj se neopazno prelivajo trije podnebni tipi:
sredozemsko podnebje, katerega vplivi so precej skromni in segajo v notranjost
edino po dolini reke Reke;
celinsko podnebje se kaže na osojni strani pregrade Javornikov in Snežnika;
na višjih območjih pa se uveljavlja gorsko podnebje (Slovenija…, 2001).
Zelo močna klimatska dejavnika nastopata relief in nadmorska višina. Prehodnost podnebja se
najbolj odraža v temperaturah in vetrovnosti. S celine piha burja, z morske strani pa toplejši
vetrovi (jugo) (Slovenija…, 2001).
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Območji Počka in Bača imata značilnosti zmerno celinskega podnebja zahodne in južne
Slovenije. Tako podnebje ima večji del Slovenije. Povprečne januarske temperature so med
0 in -3 °C, julijske med 15 in 20 °C. Zaradi lege na območju dinarske pregrade je za ta del
značilna velika namočenost (1300 – 2500 mm) (Bat, 2004).
Temperature
Po Koppenovi klasifikaciji sodi Pivška kotlina v prehodni temperaturni pas, ki sega od prvih
kraških planot do glavne dinarskoalpske pregrade.
Povprečna letna temperatura zraka na območjih Počka in Bača, ki sta ravno na meji med
vplivom submediteranskega in celinskega podnebja, znaša 6 – 8 °C (v Postojni 8,4 °C, v
Ilirski Bistrici, kjer je submediteranski vpliv večji, je povprečna letna temperatura 9,6 °C).
Povprečna januarska temperatura znaša med 0 in -2 °C (v Postojni -0,9 °C, v Ilirski Bistrici pa
0,8 °C), povprečna julijska temperatura pa 16-18 °C (v Postojni 17,7 °C, v Ilirski Bistrici pa
18,8 °C) (ARSO, 2010). Nižje temperature so predvsem v višjih nadmorskih višinah na
pobočjih Javornikov in Snežnika, pa tudi zaradi dobre prevetrenosti, na nižje temperature v
smeri Postojne pa vpliva tudi izpostavljenost vdorom hladnega zraka skozi Postojnska vrata.
Slika 5: 30 - letno temperaturno povprečje,
Postojna

Slika 6: 30 - letno temperaturno povprečje,
Ilirska Bistrica

Vir: ARSO, 2010

Vir: ARSO, 2010

V hladnem delu leta, od novembra do februarja prihaja v Pivški kotlini do temperaturne
inverzije in posledično do pojava megle. Predvsem je to izrazito na območju Postojne, Ilirske
Bistrice in v vrtačah Pivške kotline. V takih in oblačnih dneh so ekstremi med temperaturami
zmanjšani, medtem ko je ob jasnih dneh ravno obratno. V Postojni povprečno letno število
dni z meglo znaša 51,6, v Ilirski Bistrici pa 89,5 (ARSO, 2010).
Padavine1
Pivško podolje spada med dobro namočena območja Slovenije. Leži na prehodu med močno
namočenimi visokimi kraškimi planotami, kjer povprečna letna višina padavin (obdobje 1961
– 1991) znaša med 2500 in 3000 mm in že bolj sušnimi obmorskimi kraji (1400 – 1500 mm).
Povprečna letna višina padavin na območjih Počka in Bača znaša med 1600 in 1800 mm.
Največ dežja pade jeseni, dobro sta namočena tudi pomlad in zgodnje poletje. V obdobju
1961 – 1990 je v Postojni letno povprečno padlo 1578 mm padavin, v Ilirski Bistrici pa
1

Ob padavinah novembra 2000 je na kraškem polju med naselji Bač, Knežak in Koritnice prišlo do poplave, ki
je sklenjeno obsegala 59 ha. Poplava je najbolj prizadela vas Bač, kjer so zabeležili škodo na 23-ih stanovanjskih
in drugih objektih, v industrijskem obratu ter na cestni infrastrukturi. Podatki s padavinskih postaj Jurišče in
Ilirska Bistrica so pokazali, da je skupna količina padavin na tem območju za september, oktober in november
2000 skoraj za dvakrat presegla povprečje 1961 – 1991 za enako tromesečje (Kovačič, 2005).
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1448 mm, v obdobju 1991 – 2000 pa je zaznati porast povprečne letne količine padavin, saj ta
v Postojni znaša 1609 mm. Postojna v najbolj namočenem mesecu, novembru, prejme
povprečno 168 mm, Ilirska Bistrica pa 172 mm. Najmanj namočen je februar, v Postojni
povprečno pade 89 mm, v Ilirski Bistrici pa 92 mm padavin. Kljub veliki namočenosti Pivške
kotline pa se tu zaradi prepustnosti tal in naglega odtoka v podzemlje pogosto pojavlja suša
(Slovenija…, 2001).
Slika 7: Povprečna letna količina padavin,
Postojna

Slika 8: Povprečna letna količina padavin,
Ilirska Bistrica

Vir: ARSO, 2010

Vir: ARSO, 2010

Sneg na območju Pivške kotline pade od novembra do aprila, izjemoma tudi v maju in
oktobru, vendar hitro skopni. Maksimalna povprečna debelina snežne odeje za Postojno v
obdobju 2000 – 2009 znaša 33,8 cm. Povprečno število dni s snežno odejo je med 20 in 40 na
območju Ilirske Bistrice (19,8 dni), severneje proti Postojni pa se število dni veča in za
povprečje 1961 – 1991 znaša med 40 in 60 (Postojna 47 dni). Sneg se dlje časa zadrži na
pobočjih višjih nadmorskih višin Javornikov in Snežnika (60 – 100 dni), kjer letna
maksimalna višina snežne odeje na najvišjih nadmorskih višinah planot doseže do 200 cm
(Slovenija…, 2001; ARSO, 2010).
Zaradi svoje teže žled lahko povzroči katastrofalne posledice na drevju, zgradbah, električnih
daljnovodih, močno ovira ali celo ustavi promet, posledice pa so še hujše, če po žledu zapiha
veter.
Na območju Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice prihaja do žledenja zaradi naglega prepletanja
hladnih severovzhodnih zračnih gmot, ki se drže pri tleh in so v večini primerov povezani z
močno burjo ter toplejših zračnih gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda. Na tem prehodu
iz submediteranskega v celinsko območje se tako žled pojavlja pogosteje kot v preostalem
delu Slovenije. Pas, ki se vleče od Beneške Slovenije prek Postojne do meje s Hrvaško,
njegovo jedro pa so visoke kraške planote, imenujemo »žledni pas«. Katastrofalni žled, ko
žledenje traja več dni, ledeni oklep pa je debel nad 50 mm, se najpogosteje pojavlja v
novembru in v nadmorskih višinah 500 – 1000 m. Medtem ko je žled na tem območju
vsakoleten reden pojav, se katastrofalen žled pojavlja na približno vsakih 30 let (Orožen
Adamič, 1998; Zupančič, 1995).
Vetrovi
Prevetrenost je na obravnavanem območju velika, še posebej v hladni polovici leta.
Najpomembnejša vetrova sta burja in jugo.
Burja je najbolj znan in najpomembnejši veter v Sloveniji. Je močan, sunkovit, hladen in
večinoma suh veter. Piha z vzhodnega kvadranta, najpogosteje iz severovzhoda. V Sloveniji
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piha v Primorju, JZ in južno od visokih dinarskih planot, dosega pa hitrosti tudi do 200 km/h.
Burja večinoma piha do šest dni, redkeje več, najpogosteje pa dan ali dva.
Burja začne pihati ob prehodu hladne fronte, ko se začne hladnejši, gostejši in težji zrak začne
prelivati s celinskega dela Visokih dinarskih planot prek grebenov na primorsko stran, pod
tamkajšnji toplejši zrak. Za nastanek zelo močne burje je značilen nizek zračni pritisk nad
Primorsko, medtem ko je notranjost pod vplivom hladnega anticiklona (Bat, 2004).
Burja pomembno vpliva na življenje na Primorskem. Za sabo lahko pusti veliko materialno
škodo, od odkritih streh, porušenega drevja in električnih drogov, pozimi dela snežne zamete,
zaradi varnosti zapirajo primorsko hitro cesto Nanos – Ajdovščina, kar lahko pomeni
gospodarsko škodo in nevšečnosti v prometu.
Jugo piha večinoma iz juga ali jugozahoda pred prihodom hladne fronte ali ciklona. Je vlažen,
topel veter ter navadno naznanja poslabšanje vremena. Najpogostejši je v jesenskih mesecih
in prinese obilo padavin. Njegova moč je manjša od burjine, lahko pa povzroči podobno
škodo (Pučnik, 1980).
Slika 9: Pogostost vetrov po smereh

Vir: Bat et al., 2004
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2.3 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Tako območje OSVAD PO kot tudi območje strelišča Bač ležita na kraškem območju, zato
prevladuje podzemeljski tok, razen površinsko reka Pivka. Območje Počka je v samem
zaledju Malnov, kjer je zajetje za oskrbo s pitno vodo za širše območje Postojne, predstavlja
pa 98 % vse pitne vode v občini Postojna (Občinski prostorski načrt občine Postojna, 2008).
V Sloveniji se skoraj polovica prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz kraških vodonosnikov, ki
so zaradi posebnih značilnosti izjemno ranljivi na posledice različnih virov onesnaževanja.
Značilnost gibanja podzemne vode je tudi podzemeljska razvodnica porečja, ki se pogosto ne
ujema s površinsko razvodnico2. Dobra prepustnost kraških kamnin omogoča hitro pronicanje
vode v podzemlje in naprej pod površjem, s tem pa se hitro širi tudi morebitno onesnaženje, ki
ogroža kraške izvire, ki se običajno napajajo iz obsežnega zaledja (Kogovšek et al., 2010).
Kraški vodonosniki zahtevajo primerno in previdno upravljanje, saj so še posebno občutljivi
za onesnaževanje. Razlogi, da so v Sloveniji še vedno premalo zaščiteni, se skrivajo v
pomanjkanju znanja o občutljivosti kraških vodonosnikov, premajhnem zavedanju o pomenu
teh vodonosnikov za oskrbo s pitno vodo, navzkrižju interesov različnih uporabnikov prostora
in v neučinkovitem nadzoru in sankcijami nad onesnaževalci. Zakon o vodah (Ur. L. RS
67/02) predvideva izdelavo vodovarstvenih območij in režimov varovanja vodnih virov ter
nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov (Petrič, Ravbar, 2010b). Vodovarstvena območja
v zaledju vodnega vira, po Pravilniku o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.
l. RS 64/04), zahtevajo določene omejitve razvoja urbanizacije in dejavnosti, predpisujejo
primerno komunalno ureditev naselij, razvoj čiste obrti in industrije ter določajo način
uporabe gnojil in drugih fitofarmacevtskih sredstev. Pri določitvi notranjih območij za
varovanje vodnega telesa v kraškem vodonosniku je treba upoštevati, da ima tok podzemne
vode značilnosti turbulentnega toka po kanalih, ki ga ni možno zapisati po izračunih ali
izdelati njegovega načrta, da se podzemna voda pretaka zelo hitro, odvisno tudi od
hidrometeoroloških lastnosti območja. Ker je porazdelitev podzemnih vod zelo heterogena, se
tveganje onesnaževanja od zajetja z oddaljenostjo od le-tega ne zmanjšuje, poleg tega pa so
filtracijske sposobnosti zelo slabe ali pa jih sploh ni, da se mikroorganizmi in ostale nečistoče
s površja v podzemlje večinoma ne odstranijo. Onesnaževanje ima na območjih zajetij v
kraških vodonosnikih hiter in močan vpliv, zato je potrebna pripravljenost in hitro interventno
posredovanje v primeru onesnaženja, saj ima le-to lahko usodne posledice za zajetje (Ur. l.
RS 64/04).
Poleg vodnega zajetja Malnov v zaledju Počka, pa se le 2 km od strelišča Bač nahaja še eno
pomembno vodno telo, namreč izvir reke Pivke. Reka Pivka se deloma površinsko, deloma
podzemno pretaka po zahodnem robu Javornikov. Ob visokem vodostaju so ob Pivki aktivni
številni kraški izviri, z vodo se napolnijo tudi presihajoča Pivška jezera, ob nizkem vodostaju
pa voda odteče skozi požiralnike.
2

Ugotavljanje podzemeljske razvodnice temelji na sistematičnemu sledenju podzemeljskih voda. Glavni namen
sledenja z umetnimi sledili je določitev smeri in hitrosti podzemnega pretakanja ter omejitev zaledja kraških
izvirov, pri dovolj dolgem sledenju in vzorčenju pa je možna tudi študija značilnosti pretakanja podzemnih vod
in transport v njih raztopljenih snovi. Kot sledilo se uporablja različne snovi, ki niso škodljive za okolje,
najpogosteje pa jih injicirajo neposredno v vodni tok, pa tudi v izbrane razpoke na površju. Za uspešen poskus
sledenja pa je potrebna predhodna študija geoloških, geomorfoloških, hidroloških in speleoloških značilnosti.
Poskus lahko traja tudi leto ali dlje, saj se sproti prilagaja analizam in dobljenim podatkom (Plut, 2000a; Sledilni
poskusi, 2010).
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Slika 10: Reka Pivka s presihajočimi Pivškimi jezeri

Vir: Petrič, Kogovšek, 2005
Reka Pivka ponikne v Postojnsko jamo in se podzemno pretaka proti Planinski jami na
obrobju Planinskega polja. Tam se Pivki pridruži še podzemni tok z območja Rakovega
Škocjana in Cerkniškega jezera, ta skupni tok pa izteka iz jame kot izvir Unica. Desni pritok
Unice je Malenščica, ki po površinskem toku čez polje ponikne v številnih ponorih. Ob
močnem deževju in visokem vodostaju njihova kapaciteta ne zadošča za odvajanje prevelike
količine vode, zato Planinsko polje poplavi. Še večje in običajno dlje časa zalito je Cerkniško
jezero (Petrič, Ravbar, 2010a).
Ker je kraško površje pokrito z le tanko plastjo prsti, ta ni zadosten in učinkovit filter. Tako
Poček kot Bač pa sta zaradi vojaških dejavnosti še posebej občutljiva za onesnaževanje,
sanacija je praktično nemogoča, zato se je treba usmeriti v preventivo. Poleg vojaškega
ogrožanja so na teh območjih prisotni tudi drugi viri onesnaževanja, kot so naselja (neurejena
kanalizacija, odlagališča), (divja) odlagališča odpadkov, industrija (odpadne vode, izpusti
škodljivih snovi v okolje), kmetijstvo (fitofarmacevtski izdelki) in promet (spiranje snovi s
cest, izlitje nevarnih snovi ob nesrečah). Prve meteorne vode, ki odtečejo po površju, so
praviloma najbolj onesnažene, v primeru avtoceste vode odtekajo prek zadrževalnih objektov
in ogrožajo bližnje kraške izvire (Kogovšek et al., 2010). Onesnaževanje kraških podzemnih
voda je posledica skromnih samočistilnih sposobnosti porečij in vodnih virov ter razmeroma
velikih količin pretežno neprečiščenih odpadnih voda. Posledice onesnaževanja podzemnih
vod, predvsem s kemikalijami so večplastne in dolgotrajne.
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Na območju OSVAD PO je bil izveden sledilni poskus Inštituta za raziskovanje krasa ZRC
SAZU. Pokazal je problematiko onesnaževanja podzemeljskih kraških vodnih virov.
Ugotovljena je bila široka, razvejana mreža podzemeljskih povezav: vode z območja
Javornikov se stekajo pretežno v Malenščico, povezane pa so tudi s podzemno Pivko v
Planinski jami, Vipavo in z izviri v Rakovem Škocjanu (Plut, 2000; Kogovšek, Petrič, 2010).
Slika 11: Sledilni poskus s Počka

Vir: Kogovšek, Petrič, 2010
2.4 PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Površje vadišča Poček in strelišča Bač večinoma prekrivajo tanke rjave prsti tipa rendzina,
katerih debelina v povprečju ne presega 20 cm. Površje je zelo kamnito, zato tudi plast prsti
večinoma ni sklenjena. Kamnitost površja je odvisna od lokalne lastnosti apnenca, predvsem
od njegove fizikalne odpornosti na razpadanje. Na najbolj kamnitih površinah se je ohranil
gozd, ponekod je bil ta spremenjen v travnike in pašnike, ki se v zadnjih letih opuščajo,
vendar se območje, zahvaljujoč vojaškim dejavnostim, ne zarašča in tako se ohranjajo
travišča, ki so življenjski prostor mnogim rastlinam in živalim (Al-Sayegh Petkovšek et al.,
2006).
Debelejše plasti prsti so nastale na dnu vrtač, del teh je bil tekom spreminjanja gozda v
travnike in pašnike spran, vendar je bila količina teh spranih prsti le majhna. Razlog temu je,
da že v osnovi na površju ni bilo veliko prsti. Prst na apnencih nastaja počasi, saj kameninsko
maso v raztopini odnese prenikajoča voda. Netopnega ostanka, ki je osnova za nastanek prsti
je zelo malo (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).

2.5 RASTLINSTVO
Pivško podolje pripada dvema fitogeografskima območjema: submediteranskemu, ki se
odraža v dnu podolja ter na njegovem nižjem obrobju s prevladujočo združbo gabrovca in
ojstrice ter dinarskemu rastlinskemu območju, kamor se uvršča gorski pas med
700 in 1200 m n.v. (Javorniki). V dinarsko območje spada vzhodni rob poligona Poček, ki je
porasel z gozdovi bukve in jelke.
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Območji vojaškega poligona Poček in strelišča Bač ležita na prehodu med obema
fitogeografskima območjema in ju prerašča zelo pestro rastlinstvo. Prevladujejo gozdovi
črnega gabra (Ostrya carpinifolia), malega jesena (Fraxinus ornus) in hrastov (Quercus), pa
gozdovi rdečega in črnega bora (Pinus sylvestris, Pinus nigra) z listavci, nekaj je tudi bukve
(Fagus sylvatica) in lipe (Tilia platyphyllos). Smreka je s črnim borom umetno prinešena v to
pokrajino.
Med travišči je najbolj razširjeno travišče skalnega glavinca (Centaurea rupestris) in nizkega
šaša (Carex humilis), ki preraščajo plitvejša skeletna tla, na tleh z globljo prstjo rastejo
oklasnica (Danthonia provinciali) in dlakavi gadnjak (Scorzonera villosa). Paša in košnja se
na vadišču in strelišču opuščata, zato travniške površine preraščajo grmi kozje češnje
(Rhamnus saxatilis), ruja, češmina in navadnega brina, na globljih tleh pa kalin, glog in
navadna krhlika. Med drevesi je najpogostejši črni bor (Pinus nigra), mali jesen (Fraxinus
ornus), puhasti hrast (Quercus pubescens) in hrast graden (Quercus petratea). Zaradi vojaških
dejavnosti je prvotna vegetacija izginila, nadomestile so jo nekatere pionirske in ruderalne
vrste3 (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006; Foto-narava, 2010; Foto-biologija, 2010).
Slika 12: Tipična podoba območja (suhi travniki v zaraščanju in različni tipi gozda)

Vir: Osebni arhiv, november 2010
2.6 ŽIVALSTVO
Popolna določitev stopnje biodiverzitete na obravnavanih območjih je zaradi množičnosti
rastlinskih in živalskih vrst skoraj nemogoča, zato se diploma osredotoča na štiri najbolj
prepoznavne vrste vretenčarjev, in sicer sesalce, plazilce, dvoživke in ptice:
sesalci – na območju poligona so stalno ali prehodno zanesljivo prisotne evropska srna
(Capreolus capreolus), zelo številčna, pogosta in splošno razširjena vrsta, navadni
jelen (Cervus elaphus), stalno prisotna vrsta, populacija stabilna, divji prašič (Sus
scrofa), številčna, a prehodna vrsta, populacija je v rahlem naraščanju, rjavi medved
(Ursus arctos), posamezni osebki so stalno prisotni, jazbec (Meles meles), lisica
(Vulpes vulpes), kuna belica (Martes foina), divja mačka (Felis silvestris) in volk
3

Pionirske vrste so tiste rastlinske vrste, ki prve zrastejo na goličavi; ruderalne vrste = pleveli.
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(Canis lupus), sicer občasno prisotna vrsta. Izmed naštetih so na Rdeči seznam
ogroženih vrst4 sesalcev uvrščene volk in rjavi medved ter divja mačka, pri katerih se
je populacija številčno zmanjšala, hkrati pa so te vrste občutljive na kakršnekoli
okoljske spremembe;
plazilci – zanesljivo so prisotni modras (Vipera ammodytes), smokulja (Coronella
austriaca), slepec (Anguis fragilis), zelenec (Lacerta viridis) in pozidna kuščarica
(Podarcis muralis). Vse naštete vrste so na Rdečem seznamu ogroženih plazilcev;
dvoživke – favna dvoživke je na vadišču predvsem zaradi suhega kraškega terena in
odsotnosti površinskih voda revna. Evidentirana je bila prisotnost hribskega urha
(Bombina variegata) in navadne krastače (Bufo bufo), obe vrsti pa sta uvrščeni na
Rdeči seznam dvoživk in sicer v kategorijo ranljivih vrst;
ptiči – skupaj je bilo do sedaj na območju poligona evidentiranih 70 vrst ptic, med
katerimi jih je 68 uvrščenih na Rdeči seznam ptičev gnezdilcev. Najpogostejše so
kosec (Crex crex), kačar (Circaetus gallicus), podhujka (Caprimulgus europaeus),
smrdokavra (Upupa epops), prepelica (Coturnix coturnix), itd. Te vrste potrebujejo v
okolju za svoj obstoj predvsem v zgodnjih stadijih zadržanje razvoja vegetacije, torej
preprečevanje zaraščanja, kar vojska s svojimi dejavnostmi nedvomno omogoča.
Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti živalstva, za kar je predpogoj velika raznovrstnost
habitatov in preprečevanje zaraščanja pokrajine, vojaška dejavnost nikakor ni moteča, temveč
je celo dobrodošla z vidika preprečevanja zaraščenosti, antropogene povzročitve manjših
požarov in delno omejen dostop za prebivalstvo (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).

4

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS št. 82/2002) določa
rastlinske in živalske vrte, ki so ogrožene, in jih glede na stopnjo ogroženosti uvrsti na rdeči seznam. Lastnosti
posameznih kategorij ogroženosti so: izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so
bile na območju Republike Slovenije dokazano navzoče v naravnih populacijah in so v preteklosti gotovo
izumrle oziroma so bile iztrebljene na celotnem območju Republike Slovenije; domnevno izumrla vrsta je
kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo pogrešane vrste, katerih navzočnost je bila na območju Republike
Slovenije znana, že daljši čas pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da so te vrste izumrle;
prizadeta vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike
Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na
kritično stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala; ranljiva vrsta je kategorija
ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo
prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala
zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo
habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi; redka vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo
vrste, ki so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti na območju Republike Slovenije in lahko v primeru
ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste.
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2.7 NARAVOVARSTVENI POMEN
OSVAD PO in strelišče Bač ležita v varovanih območjih narave: ekološko pomembno
območje Snežnik - Pivka, posebno varstveno območje (NATURA 20005 območje)
Snežnik – Pivka, potencialno posebno ohranitveno območje (NATURA 2000 območje)
Javorniki – Snežnik (Gorkič, 2010).
Posebno območje varstva Javorniki - Snežnik: gozdnato območje visokokraških dinarskih
planot Snežnika in Javornikov s sklenjenimi suhimi travišči ob robu in vlažnimi travniki v
Pivški kotlini. Življenjski prostor ogroženih vrst ptic (kosec, planinski orel, veliki petelin,
gozdni jereb, kozača).
Posebno ohranitveno območje Snežnik - Pivka: območje sestavljata dve dokaj različni
naravno geografski enoti Javorniki in Snežnik na eni strani ter Pivško podolje na drugi strani.
Kraški planoti sta sklenjeno poraščeni z dinarsko bukovo-jelovimi gozdovi, to pa je tudi eno
največjih sklenjenih gozdnih območij v Sloveniji. Navezuje se na sosednja gozdna območja,
Kočevsko in Gorski Kotar. Območje je del dinarskega sistema in je močno zakraselo. Drugi
del območja pa je Pivško podolje, kjer se zaradi posebnih geoloških in geomorfoloških razmer
pojavljajo presihajoča jezera. Večino območja pokrivajo obsežna travišča, nekdanji travniki in
pašniki, ki se mestoma že zaraščajo. Za celotno območje je značilna pestrost habitatnih tipov,
mnogi med njimi so redki in ogroženi. Območje je tudi življenjski prostor velikih zveri (ris,
medved, volk) (Naravovarstveni atlas – NATURA 2000, 2010 ).
Potencialno posebno varstveno območje Javorniki – Snežnik: z Uredbo o posebnih
varstvenih območjih (NATURA 2000) so določena tudi potencialna posebna varstvena
območja, pomembna za ohranitev prosto živečih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, razen
ptic, za katere je predvidena posebna direktiva o ohranjanju habitatov prosto živečih
ogroženih vrst ptic. Območje presihajočih Pivških jezer je del potencialnega posebnega
varstvenega območja Javorniki – Snežnik, saj je območje med drugim življenjski prostor
nekaterih ogroženih vrst metuljev (Cernatič – Gregorič, Gorkič, 2005).
Regijski park Snežnik
Regijski parki se ustanavljajo na obsežnih območjih, kjer je pestrost živega in neživega sveta
ter krajine posebno velika in kjer je mnogo raznolikih naravnih vrednot. Zakon o ohranjanju
narave (Ul. RS 56/1999) za območje regijskega parka predvideva »območje regijsko
značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območij naravnih vrednot,
ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen«.
Cilj ustanavljanja parkov ni varovanje narave same zase, ampak tudi upoštevanje gospodarske
razvojne možnosti prebivalstva.
5

Evropska unija že več kot desetletje oblikuje mrežo posebej varovanih območij NATURA 2000. Namen
NATURE 2000 je ohranjanje biotske raznovrstnosti, tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. Slovenija je kot članica Evropske unije dolžna določiti območja
NATURA 2000 in jih tudi ustrezni ohranjati, izbira varovanih območij pa je prepuščena vsaki državi članici.
Pravno podlago za vzpostavljanje območij NATURA 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktiva o ohranjanju prost živečih ptic. V Sloveniji
je določenih 286 območij NATURA 2000, od tega 260 na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive
o pticah. Območja zajemajo 36% površine Slovenije, se pa območja med seboj prekrivajo (Biseri slovenske
narave, 2010).
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Zamisel o regijskem parku, ki bi obsegal Planinsko polje, Postojno in Cerkniško jezero se je
porodila že leta 1967. Leta 1985 je zamisel dobila tudi podporo domačinov, ko je grozilo, da
bosta Cerkniško in Planinsko polje uničeni zaradi gradnje hidroenergetskih objektov. Po
osamosvojitvi Slovenije je ideja o zavarovanju območja ponovno oživela. Takrat so bili s
strani občin in države podprti različni projekti za pridobivanje strokovnih osnov za
zavarovanje parka. Med drugim je bil leta 1994 izveden tudi program Life6. Do leta 1998 sta
Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine in kasneje Uprava RS za varstvo narave
postopno razširila obseg parka do površine približno 1 000 km2, spremenil pa se je tudi
predlog za ime regijskega parka, in sicer v Regijski park Snežnik, ki ni obremenjen s
pokrajinsko pripadnostjo Primorski ali Notranjski.
Nepovratna sredstva v okviru vzpostavitve projekta je zagotovilo nizozemsko ministrstvo za
zunanje zadeve v okviru programa Matra7, ki podpira dvostranske projekte med vladnimi in
nevladnimi organizacijami Srednje in Vzhodne Evrope ter Nizozemsko, projekt pa je leta
1998 prevzela Uprava RS za varstvo narave. Končal se je leta 1999. Pri vzpostavljanju
projekta so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, kasneje pa so rezultate na delavnicah
ponudili v širšo obravnavo, kjer so jih skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, krajevnega
gospodarstva, nevladnih organizacij in ministrstev dopolnili ali uskladili.
Dolgoročni cilji projekta so ohranjanje biotske raznovrstnosti v regijskem parku, ustvarjanje
dolgoročne trajnostne rabe zemljišč na območju, kratkoročni pa krepitev lokalne uprave in
nevladnih organizacij, utrditev izobraževalnih dejavnosti v okviru regijskega parka,
promoviranje biokmetijstva in trajnostnega ekoturizma.
Priprava Izhodišča za načrt upravljanja je potekal v treh korakih:
Ugotavljanje kvalitet in problemov prostora (inventarizacija) Regijskega parka
Snežnik: lega, delitev med občine, geologija, naravne značilnosti, prebivalstvo,
gospodarstvo, itd.
Cilji: ustanovitev parka naj bi poleg nekaterih nujnih omejitev območju prinesla tudi
nove razvojne možnosti na področju kmetijstva, turizma in storitvenih dejavnosti. Na
splošno je cilj ohraniti kraški sistem Ljubljanice z vsemi podzemnimi in nadzemnimi
značilnostmi, ki so posebnost v svetovnem merilu, druga velika prednost parka so
obsežni in strnjeni gozdovi Javornikov in Snežnika, ki dajejo življenjski prostor
pomembni populaciji velikih sesalcev, prav tako pa življenjski prostor predstavljajo
kraška polja in predeli, ki so primerni za kmetijsko rabo, kjer je človek oblikoval
posebno kulturno krajino. Območje parka je poleg izjemnih naravnih vrednot in
bogate kulturne dediščine tudi območje, primerno za rekreacijo in turizem, pri tem pa
6

Life (finančni inštrument za okolje), ki ga je leta 1992 uvedla Evropska komisija, je eden vodilnih programov
okoljske politike Evropske unije. LIFE prispeva k izvajanju, razvoju in krepitvi okoljske politike in zakonodaje
EU-ja ter vključevanju okolja v druge politike EU-ja. Podpira razvoj novih rešitev okoljskih problemov, s
katerimi se srečuje EU. Program LIFE – okolje sofinancira inovativne, okoljske predstavitvene projekte v EU ter
v državah kandidatkah. Do financiranja je upravičenih pet področij: razvoj in načrtovanje rabe prostora,
gospodarjenje z vodami, zmanjševanje vpliva gospodarskih dejavnosti na okolje, ravnanje z odpadki in
zmanjševanje vpliva proizvodov na okolje z usklajeno, preudarno politiko proizvodnje (LIFE, 2010).
7
Matra je program nizozemske vlade, v katerega so vključeno projekti, ki se osredotočajo na socialna, okoljska,
naravovarstvena in druga vprašanja. Nizozemsko Ministrstvo za zunanje zadeve krije celotne stroške projekta,
ena izmed oblik podpore pa je tudi prenos znanja (Bartol et al., 1999 ).
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bo moral biti gospodarski razvoj usmerjen tako, da bo izkoriščal naravne prednosti,
ne da bi jih uničeval.
Ukrepi: v Izhodiščih za načrt upravljanja regijskega parka Snežnik so predstavljeni
ukrepi po 14-ih posameznih področjih oziroma dejavnostih: varstvo narave,
upravljanje z divjadjo, lov, ribe in ribištvo, upravljanje z jamami, varstvo voda, gozd
in gozdni prostor, lokalni in regionalni razvoj, turizem, rekreacija, kmetijstvo in
ekokmetijstvo, promet, urejanje naselij, informiranje in izobraževanje in obramba
(Bartol et al, 1999).
Na območju predvidenega RP Snežnik ležijo štiri območja, namenjena dejavnostim SV. Eno
leži na Postojnskem, dve na Pivškem in eno na Blokah. V izhodiščih za načrt upravljanja RP
Snežnik so navedene negativne posledice dejavnosti vojske:
hrup in tresljaji bojnega streljanja, še posebej težkega topništva;
dejansko in potencialno onesnaževanje tal in podzemnih voda s težkimi kovinami in
pogonskimi gorivi;
vpliv vožnje težkih vozil na tla;
spremembe reliefa zaradi streljanja;
potencialna nevarnost za območja izven vadišč (zablodeli izstrelki);
požari.
Vojaška dejavnost ima negativne posledice na naravo in okolje, lokalno prebivalstvo in
obiskovalce vojaških območij in njihovega obrobja.
Ena izmed študij pa kaže, da naj bi imela ta dejavnost tudi pozitivne posledice za nekatere
živalske in rastlinske vrste, in sicer zaradi ohranjanja kraških gmajn, saj je bilo na vadiščih
preprečeno njihovo zaraščanje, pomembni pa naj bi bili tudi občasni požigi oziroma požari, ki
so povzročili nastanek redkih habitatov, pomembnih za nekatere živalske in rastlinske vrste.
V poglavju o varstvu voda je navedeno, da ob povečanih aktivnostih na vojaških vadiščih
obstaja nevarnost negativnega vpliva na kvaliteto voda, zato predlagajo, da morajo aktivnosti
potekati pod ustreznim nadzorom, ob tem pa je potrebno spremljati tudi morebitne
spremembe v kvaliteti voda, ki se napajajo z vojaških območij.
MORS sicer ne načrtuje ukinitve rabe nobenega izmed območij, namenjenih vojaški
dejavnosti, je pa pripravljeno zmanjšati negativne vplive teh dejavnosti na okolje (Bartol et al,
1999).
Predlagani so naslednji ukrepi:
časovna omejitev bojnega streljanja, upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva,
omejevanje dejanskih in potencialnih vplivov na tla in vode zaradi vozil, orožja,
streliva, nadzorovanje izpustov,
omejevanje spremembe reliefa zaradi bojnega streljanja in vožnje s težkimi vozili,
omejevanje nevarnosti nenadzorovanih požarov, izvajanje nadzorovanih požigov,
opozarjanje obiskovalcev na nevarnost,
monitoring vpliva vojaških dejavnosti,
prostorsko omejevanje dejavnosti na čim manjšem prostoru in združevanje aktivnosti,
kolikor je to mogoče.
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Osnovne cone Regijskega parka Snežnik: pri upravljanju so območje razdelili na več con,
za vsako je predviden poseben režim varstva in razvoja:
Kmetijska krajina: obsega poseljena in obdelovalna območja z manjšimi gozdnimi
površinami. Za območje predvidenega Regijskega parka Snežnik so značilne razne
naravne in kulturne vrednote ter ohranjena narava. V tej coni so zajeta tudi vsa večja
naselja, večji del kmetijske in praktično vsa nekmetijska proizvodna dejavnost. Cona
je tudi pomembno vodozbirno območje, zato je tu še posebej poudarjeno varstvo
voda. Gradnja novih objektov je predvidena le v okviru obstoječih naselij na
zazidalnih zemljiščih, gradnja novih prometnic pa na obstoječih prometnih
koridorjih. Prav tako se ohranjajo mokrišča in opustijo agromelioracije, ki
spreminjajo površje (relief). Tudi pri ureditvi turistične in rekreacijske infrastrukture
ne sme priti do večjih posegov v okolje in prostor, pri kmetijstvu pa je poudarek na
ekološki pridelavi.
Naravovarstveno posebno pomembna območja: kamor so uvrščeni izjemni kraški
pojavi (npr. presihajoča jezera), mokra in suha travišča ter drugi občutljivi
ekosistemi, ohranjanje ogroženega živalskega in rastlinskega sveta pa je predvsem
odvisno od ustrezne kmetijske rabe. Tudi v tej coni glede gradenj veljajo enake
usmeritve kot v coni kmetijske krajine, v naravi se dopuščajo tiste rekreacijske in
turistične dejavnosti, ki potekajo po poteh, medtem ko vojaške dejavnosti v teh
območjih niso predvidene.
Območje strnjenega gozda: predstavlja najbolj ohranjene in pretežno gozdne
ekosisteme. Poleg rastlinskih združb se v tem območju ohranjajo zlasti habitati
velikih sesalcev (ris, medved, volk) ter upošteva njihove življenjske in migracijske
potrebe. Pri vseh dejavnosti gozdnega gospodarjenja, pa tudi pri rekreacijskih in
turističnih dejavnostih se upošteva potrebe prosto živečih živali.
Znotraj osnovnih con se razglasijo še naravni rezervati in naravni spomeniki.
Zunaj meja pa se predvideva vplivno območje, v katerem se pri novih dejavnostih
posveča posebno pozornost onesnaževanju voda in vodnih virov na območju parka
(Bartol et al, 1999).
Pomen regijskega parka Snežnik za prebivalstvo: pomen ustanovitve regijskih parkov je
poleg zavarovanja določenega območja tudi možnost zaslužka za prebivalce in s tem
preprečevanje odseljevanja z območja parka. Priložnost se zlasti daje na področjih turizma in
kmetijstva. Območje naj bi bilo tudi privlačnejše za obiskovalce, predvsem v povezavi z
rekreacijo, sprostitvijo in izobraževanjem, povpraševanjem po domačih izdelkih in storitvah,
zato se promovira predvsem ekološko kmetovanje (Bartol et al., 1999).
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2.8 NASELJA IN PREBIVALSTVO
Na območju Pivškega podolja so našli prve dokaze o človeški prisotnosti na Slovenskem, ki
segajo v kameno dobo: Jama v Lozi pri Orehku, jama Risovec in Betalov spodmol pri
Postojni, najdeni so tudi sledovi poselitve v železni dobi. Kasneje so Rimljani čez območje
zgradili dve cesti: prvo mimo Razdrtega proti Planini, drugo pa iz Reške doline v Pivško
kotlino ter naprej v Loško dolino. Priče fevdalnega obdobja so številni gradovi (grad v
Orehku, Kalc, Šilen Tabor, Predjamski grad, …). Obdobje med leti 1880 in 1930 zaznamuje
močno izseljevanje, zlasti v Argentino, Ameriko in Brazilijo. Po 2. sv. vojni je pokrajina
izgubila svoje gospodarsko težišče in postala izrazito prehodna pokrajina med Ljubljano in
Reko, zajela jo je tudi industrializacija, predvsem v Postojni in Pivki (Slovenija…, 2001).
Pivška kotlina je območje precej velikih vasi. Največje so na kraških tleh v Zgornji Pivki, to
so Bač, Knežak in Zagorje, nastale pa so tam, kjer je bilo na razpolago dovolj rodovitnih prsti.
Velike vasi so tudi ob vznožju Nanosa, drugod so vasi manjše in nastale tam, kjer ni večjih
obdelovalnih površin. V Pivški kotlini zaselkov in razloženih naselij ni, vasi so trdno
sklenjene, hiše so večinoma postavljene tesno skupaj. Prevladujejo gručaste vasi, le nekatere
so obcestnega tipa, kjer so hiše razporejene v dolgi, pravilni vrsti na obeh straneh ceste. Take
vasi so na primer Petelinje, Koče in Šmihel pod Nanosom (Fatur, 1975).
Največji naselji v Pivški kotlini sta Postojna z 9 161 prebivalci in Pivka z 2 091 prebivalci
(SURS, 2011). V obeh naseljih so po 2. svetovni vojni zgradili nove stanovanjske soseske,
naselji sta izgubili kmetijski videz. Postojna in Pivka sta postali predmet priseljevanja,
predvsem zaradi pomembnih strateških leg in dobre prometne dostopnosti, ta pa je povzročila
razvoj industrije in priseljevanje.
Gibanje prebivalstva znotraj Pivške kotline je bilo med letoma 1981 in 2004 pozitivno.
Stopnja rasti prebivalstva je bila od leta 1981 do 2004 2,7 %, vendar pod povprečjem gibanja
prebivalstva za celotno Slovenijo, ki je znašalo 5,6 %. Rast prebivalstva je predvsem
posledica priseljevanje iz tujine ter prebivalcev večjih mest (npr. Ljubljane) na podeželje,
vendar pa kmetijska dejavnost ni njihova osnovna niti dopolnilna dejavnost. Do občutnega
padanja števila prebivalcev prihaja v od središč bolj oddaljenih vaseh, ki so zaradi večje
oddaljenosti od zaposlitvenih središč manj zanimiva za stalno bivanje. Posledica je veliko
število zapuščenih objektov in zaraščanje kulturne krajine z gozdom (Razvojni program
podeželja…, 2006).

31

SLOVENSKA VOJSKA IN VARSTVO OKOLJA
(Primer strelišča Bač in vadišča Poček)

Sandra Urbančič

Graf 1: Število prebivalcev v določenih letih v izbranih naseljih

Vir: Popis prebivalstva 1991, 2011; Popis prebivalstva 2002, 2011; SURS, 2011
V naseljih, ki so najbližje vadišču Poček in strelišču Bač se je število prebivalcev med letoma
1991 in 2010 različno spreminjalo. Na Baču in v Žejah je število prebivalcev ostalo približno
enako. Večje izseljevanje je zaznati edino na Jurščah. Od leta 1991 do 2010 se je število
prebivalcev zmanjšalo za 27,6 %. Razlog je v tem, da so Juršče od vseh obravnavanih naselij
prometno bolj oddaljene od glavne prometnice in tako nekoliko težje dostopne, drugi razlog
pa je odseljevanje mladih v večja mesta zaradi večje možnosti zaposlitve.
V Matenji vasi in Rakitniku pa je zaznati celo pozitivno gibanje prebivalstva (20,8 % in
38 %). Naselji sta prometno zelo dobro dostopni, saj sta od avtoceste in Postojne oddaljeni le
2 km oziroma 4 km in tako privlačni za stalno bivanje. Veliko je novogradenj enodružinskih
hiš, priseljeni so iz večjih mest (Postojne, Ljubljane), naselji pa sta zanimivi tudi za starejše,
ki so se umaknili iz mest na podeželje. Matenja vas in Rakitnik postajata spalni naselji.
Iz danih podatkov se ugotavlja, da bližina vadišča in strelišča ni primarni razlog za
odseljevanje prebivalcev. To je predvsem izseljevanje mladih iz bolj oddaljenih vasi v mesta,
kjer je večja možnost redne zaposlitve. Bližina vojaških območij pa tudi ni ovira za
priseljevanje v naselja, ki so oddaljena od mestnega vrveža, hkrati pa zaradi dobre prometne
dostopnosti povezana z urbanimi središči.
2.9 PROMET
Promet sodi med pomembnejše gospodarske panoge v Pivški kotlini, saj so Postojnska vrata
(609 m) naravni prehod med planotama Hrušico in Javorniki in so najugodnejša povezava
med osrednjo Slovenijo in severnim Jadranom. Območje prečka avtocesta
A1 Ljubljana – Koper in železnica Ljubljana – Koper (Trst). Pivka predstavlja eno izmed
pomembnejših sečišč železniških prog v Sloveniji, tu se križajo smeri Ljubljana - Koper (Trst)
in Ilirska Bistrica (Reka). Preko območja potekajo tudi glavna in regionalne ceste, ki skupaj z
lokalnimi cestami tvorijo ugodno prometno povezavo med sosednjimi regijami (Razvojni
program podeželja…, 2006). Poleg cest in železnice je pomembno tudi letališče Postojna, ki
je namenjeno športnim in turističnim letalom (skupne mase do 2000 kg) (Letališče Postojna,
2011).

32

SLOVENSKA VOJSKA IN VARSTVO OKOLJA
(Primer strelišča Bač in vadišča Poček)

Sandra Urbančič

Veliko obremenitev za cestno omrežje predstavlja dnevna migracija prebivalstva in tranzitni
promet v smeri Hrvaške. Povečuje se uporaba osebnega avtomobila, zanemarja pa se uporaba
bolj trajnostnih oblik prometa (vlak, kolo, avtobusni prevoz). Po podatkih Direkcije RS za
ceste se je leta 2009 po avtocesti mimo Postojne vsak dan v povprečju peljalo čez 35 000
vozil, po glavni cesti skozi Pivško kotlino pa nekaj več kot 11 000 vozil (Direkcija RS za
ceste, 2011).
Slika 13: Karta prometnih obremenitev 2009 (povprečni letni dnevni promet, območje Pivške kotline)

Vir: Direkcija RS za ceste, 2011
Za okrepitev cestne oziroma daljinske povezave proti Reki (Hrvaška) je predvidena gradnja
avtocestnega odseka. Ta bo prometno odprl tudi območij Pivke in Ilirske Bistrice ter
razbremenil daljinski cestni promet (Razvojni program podeželja…, 2006). Trasa
predvidenega odseka še ni znana, razen začetka, to je mejni prehod Jelšane, do katerega so
Hrvati že pripeljali avtocesto. Na primorsko avtocesto naj bi se navezala v bližini Postojne,
Razdrtega oziroma Divače (AC in HC…, 2011).
Problem prometne infrastrukture je v dotrajanosti in preveliki obremenjenosti. Rekonstrukcije
cest potekajo počasi, zastarela je tudi železniška infrastruktura. Poleg predvidene avtoceste
naj bi v prihodnosti prav železnica predstavljala pomemben faktor razbremenjevanja Pivške
kotline s tranzitnim tovornim prometom, saj bi se lahko le-ta v večji meri preusmeril na
železnico.

2.10 KMETIJSTVO, INDUSTRIJA IN TURIZEM
V Pivški kotlini so si ljudje že od nekdaj zagotavljali vir preživetja s skromnim kmetovanjem
in izkoriščanjem gozdov. Pokrajina je bila dolga stoletja neposredno gospodarsko zaledje
Trsta in Reke, kmetijstvo in drugo proizvodnjo so v okviru danih družbenih in naravnih
zmožnosti prilagodili potrebam teh mest (Slovenija…, 2001). Poleg kmetijstva so se ukvarjali
z dopolnilnimi dejavnostmi: žagarstvom, oglarstvom, furmanstvom,… Problem na dinarskem
svetu je manj rodovitna in plitva prst, parcele so majhne, razdrobljene in zaradi težjega
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dostopa razvoj mehaniziranega kmetijstva ni bil mogoč. Prav zato so območja zatravili ali
prepustili ogozdovanju. Na območju Pivške kotline je bila opazna poudarjena vloga
živinoreje, razvito je bilo pašništvo, predvsem ovčereja in govedoreja (Razvojni program
podeželja…, 2006).
Po 2. svetovni vojni se je zaradi splošne deagrarizacije in izseljevanja prebivalcev iz
prometno bolj oddaljenih krajev vloga kmetijstva močno zmanjšala. Kmetijstvo je postalo
dopolnilna dejavnost zaradi vse večjega zaposlovanja ljudi v industriji. Vendar pa ima danes
kmetijstvo v regiji še vedno precej velik pomen (Razvojni program podeželja…, 2006). V
Notranjsko-kraški regiji je kmetijska dejavnost leta 2004 zaposlovala 0,2 % vseh ljudi v
Sloveniji, na ravni regije pa je ustvarila 8,3 % zaposlitev (Popis kmetijstva 2000, 2002; Popis
kmetijstva 2010, 2010). Največ kmetijskih gospodarstev v regiji se ukvarja z rejo živine.
45 % zemljišč se uporablja v kmetijske namene, od tega 91 % kot travnike in pašnike,
predvsem zaradi neprimernega terena, ki ne omogoča naravnih možnosti za večji razvoj
poljedelstva (Razvojni program podeželja…, 2006).
81 % območja DPN OSVAD PO pokriva gozd. Ponekod se gozd menjuje s trajnimi travniki,
kmetijskimi zemljišči v zaraščanju in zemljišči, poraslimi z drevesi in grmičevjem.
Kmetijskih zemljišč, ki niso v zaraščanju je približno 15 %. Manj kot 1 % je pozidanih
površin, v manjšem obsegu se pojavljajo tudi suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim
pokrovom, plantaže gozdnega drevja in voda (DPN, 2010).
Tabela 1: Površina območja DPN glede na dejansko rabo

Vir: DPN, 2010
Industrija je izkoristila edini pomembnejši vir – les. Med obema svetovnima vojnama je
zaradi velikih potreb italijanskega tržišča zraslo kar nekaj lesnopredelovalnih obratov, do
prave industrializacije pa je prišlo v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja
(lesnopredelovalni obrati v Pivki, Postojni, Ilirski Bistrici in na Baču). V tem času je nastalo
nekaj tovarn, ki niso bile vezane na lesno surovino (TOK Ilirska Bistrica, LIV Postojna)
(Razvojni program podeželja…, 2006).
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Po osamosvojitvi je zaradi prenasičenosti domačega trga in izgube jugoslovanskega trga
prišlo do precejšnje krize v lesnopredelovalni industriji, pomanjkanjem osnovnih surovin in
uvozom lesa. Kljub temu danes v Pivški kotlini še vedno prevladuje predelovalna industrija,
predvsem lesnopredelovalna, proizvodnja kovinskih izdelkov ter živilskopredelovalna
industrija (Razvojni program podeželja…, 2006).
Pomembna panoga pa postaja turizem. Pivška kotlina je območje, bogato z naravnimi
vrednotami in kulturno dediščino. Osrednja zanimivost je vsekakor Postojnska jama, vendar
pa turisti čedalje bolj odkrivajo tudi druge tako naravne kot tudi kulturne zanimivosti Pivške
kotline, tudi na račun zavzetosti domačinov pri promociji doline (Slovenija…, 2001).
Trenutno je turistična dejavnost osredotočena na koriščenju naravnih potencialov, vendar pa
se turistična ponudba razvija predvsem v smeri razširjanja ponudbe na turističnih kmetijah
(Razvojni program podeželja…, 2006).
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3 VPLIV VOJAŠKIH DEJAVNOSTI NA OKOLJE
Vojska na okolje vpliva na različne načine. Najbolj je njen vpliv intenziven med vojnami in
oboroženimi konflikti, manj pa v mirnodobnem času. Ker je varovanje narave in skrb za čim
manj destruktivne posege med izrednimi razmerami, ko gre za varovanje življenj, drugotnega
pomena, se diplomsko delo osredotoča na delovanje vojske v miru.
3.1 POJEM »VARNOSTI«
Človekova varnost postaja vse bolj pomemben element v življenju tako posameznika kot tudi
družbe. Ta zahteva kooperativen pristop in se ukvarja z vsemi medsebojno povezanimi
grožnjami varnosti. Proces vzpostavljanja varnosti se začne s spoznanjem, da so vsi ljudje
povezani med seboj in z naravnim okoljem. Varnost se sklicuje na naše razumevanje
fizičnega okolja in na načela dobrega upravljanja, kot so preglednost, odgovornost, človekove
pravice, sodelovanje civilne družbe ter mednarodne standarde varovanja in upravljanja. Pojem
nacionalne in mednarodne varnosti pa tudi osebne varnosti presega pojem »vojaške varnosti«
(Hay - Edie, 2002.), torej miru in sega širše, zajema tudi vprašanje ogroženosti s strani
(mednarodnega) kriminala, tihotapljenja ljudi, širjenja bolezni, informacijsko ogrožanje (npr.
kiber terorizem, kiber kriminal) in nenazadnje tudi onesnaževanje okolja (zraka, vode,
prekomerno izčrpavanje podtalnice, deforestacija, dezertifikacija, izguba biotske
raznovrstnosti…) ter naravne in antropogene nesreče (Prezelj, 2002).
Z uveljavitvijo teh nevojaških groženj je postalo tradicionalno poimenovanje nacionalne
varnosti preozko in neprimerno. Globalni razvoj nakazuje potrebo po razširitvi koncepta
nacionalne varnosti z vključitvijo naravnih virov, okolja in rastjo človeške populacije. Leta
1972 je bilo objavljeno prvo poročilo Rimskega kluba, ki je ob predpostavkah nespremenjene
rasti prebivalstva, porabe surovin, onesnaževanja okolja, industrializacije in pomanjkanju
hrane opredelil ekološko katastrofo v naslednjih sto letih. Širši koncept nacionalne varnosti
vsebuje naslednjih pet sektorjev nacionalne varnosti (cv. Buzan, 1998): vojaško varnost,
politično varnost, gospodarsko varnost ter varnost naravnega okolja, ki obsega vzdrževanje
lokalne in planetarne biosfere, to so tudi tisti sistemi, na katerih temelji človeštvo. Ti sistemi
so med seboj povezani in delujejo ne samo na lokalni, regionalni in državni ravni, ampak so
tudi mednarodno soodvisni.
Vse do konca hladne vojne degradacija okolja ni bila omenjena kot ena izmed groženj
človeštvu, saj človekovi vplivi na okolje prej niso bili sistematično proučevani. Kasneje so se
ekologi, biologi in geografi začeli intenzivno ukvarjati s proučevanjem sprememb v naravnem
okolju. Dokazali so neposredno povezavo med onesnaževanjem in povratnimi okoljskimi
vplivi: spremembe v ozračju (tanjšanje ozonske plasti, povišanje temperature, učinek tople
grede), zmanjševanje rastlinske in živalske raznovrstnosti, pomanjkanje pitne vode,
pogostejše in intenzivnejše naravne nesreče, itd. (Prebilič, Ober, 2004).
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3.1.1 Vojaška ekologija
Ekologija je znanstvena veda, ki proučuje bogastvo in porazdelitev živih organizmov in
odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Pojasnjuje, kako živijo rastline in živali
v povezavi druga z drugo, kako so odvisne od naravnih virov in dobrin, preučuje pa tudi
prilagoditve življenjskim razmeram, v katerih organizmi živijo. V zadnjem času se izraz
pogosto, a nekoliko neustrezno uporablja kot sopomenka za sorodno, a mnogo ožje področje
okoljevarstva, ki obravnava človekovo prizadevanje za zmanjšanje lastnega škodljivega
vpliva na okolje.
Pod vprašanje intenzitete, načina in obsega obremenjevanja okolja spadajo tudi oborožene
sile, in sicer z vidika kontinuitete in intenzitete. Kontinuiteta predstavlja nepretrganost, ki je
povezana z nenehnim usposabljanjem tako pripadnikov oboroženih sil kot tudi celotnega
obrambnega sistema. Večjo intenziteto obremenjevanja okolja je pričakovati v času vojne, saj
je ogrožanje varnosti in obstoj življenj prioriteta pred skrbjo za čim manjše obremenjevanje
okolja. Bolj smiselno se je torej osredotočiti na preučevanje vpliva oboroženih sil v
mirnodobnih razmerah, in sicer z vsakodnevnimi aktivnostmi in življenjem v vojaških bazah
(posredni vpliv na okolje) in usposabljanjem vojakov na vojaških vadiščih in streliščih
(neposredni vpliv na okolje).
Vojaška ekologija bi kot nova raziskovalna disciplina predstavljala možnost sodelovanja
vojaških in civilnih strokovnjakov. Predmet proučevanja vojaške ekologije bi lahko bilo
raziskovanje medsebojnih interakcij med okoljem in obrambnim sistemom oz. ožje gledano,
med oboroženimi silami, delovanjem oboroženih sil v okolju, pri čemer bi se osredotočili
predvsem na negativne oz. škodljive vplive, njihovo odpravljanje in preprečevanje (Prebilič,
Ober, 2004).
3.2 VOJSKA KOT ONESNAŽEVALEC OKOLJA
Ena izmed groženj okolju so tudi oborožene sile, predvsem zaradi uporabe najrazličnejšega
orožja in oborožitvenih sistemov, vendar vojaški sektor dolgo ni bil deležen posebne
pozornosti pri vprašanju onesnaževanja okolja in drugih vplivov na biodiverziteto, tudi zaradi
tega, ker države svoje vojaške sile obravnavajo drugače kot civilno družbo in druge
organizacije, za katere veljajo drugačna in strožja pravila pri delovanju. Šele z bistvenim
povečanjem okoljske ozaveščenosti ljudi in vse bolj vidnih posledic v okolju je sprejetje
okoljskih standardov postalo del nacionalnovarnostnega sistema predvsem industrijsko
razvitih držav in pa naloga mednarodnih in varnostnih organizacij, kot je Severnoatlantsko
zavezništvo. Temeljni vprašanji v povezavi z okoljem in obrambnim sistemom sta kako oz. v
kakšnem obsegu in s kakšno intenzivnostjo vojska obremenjuje okolje in kakšne so posledice
(Hay – Edie, 2002; Prebilič, Ober, 2004).
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Nekatera dejstva o vplivu vojske na okolje: svetovne vojaške velesile naj bi bile po nekaterih
podatkih odgovorne za izpustitev več kot dve tretjini CFC-jev8 v ozračje; v času hladne vojne
sta ZDA in Sovjetska zveza proizvajali ogromne količine nevarnih odpadkov, kot posledice
pomorskih nesreč pa naj bi na morskem dnu ležalo vsaj 50 bojnih jedrskih konic in veliko
jedrskih reaktorjev; Pentagon ustvarja petkrat več toksinov kot pet glavnih kemičnih družb
skupaj v ZDA; ameriška vojska je glavni vir onesnaževanja okolja v ZDA, stroški čiščenja pa
so ocenjeni na več sto milijard dolarjev (Hay – Edie, 2002).
Vojaška dejavnost vpliva na okolje z naslednjimi neposrednimi vplivi:
onesnaževanja zraka, tal (prsti) in vode v miru,
kratkoročnimi in dolgoročnimi vplivi oboroženih konfliktov,
militarizacijo vesolja,
jedrsko proizvodnjo in uporabo jedrskega orožja,
rabo zemljišč za uporabo vojaških dejavnosti (Hay – Edie, 2002).
Kljub temu, da se informacijska tehnologija vedno bolj uveljavlja v vojski in del
usposabljanja nadomešča uporaba simulacij, pa se s tem ne more v celoti nadomestiti
terenskega usposablja, kar pa predstavlja neposreden vpliv na okolje. Usposabljanje s težkimi
oklepniki in artilerijo povzročajo razritje travnatih površin, spremljajo jih razlitje nafte in
drugih naftnih derivatov, pri uporabi različnih vrst streliva se zmanjša kakovost prsti in
onesnažuje podtalnica, posledice tega pa je zelo težko odpraviti. Z neposrednimi posegi v
okolje se spreminjajo tudi značilnosti reliefa vadišč.
3.2.1 Vojaške baze kot obremenilni dejavnik okolja
Vojaška baza, območje na kopnem ali na kopnem in morju, v širšem pomenu predstavlja
območje skoncentriranosti in izvajanja vojaških in bojnih dejavnosti, v ožjem smislu pa se
izraz uporablja kot skupni naziv za kakršnokoli podporo v delovanju drugih večjih vojaških
kontingentov. Bazo poleg območja, ki ga pokriva, predstavlja tudi vojaško in civilno osebje,
zato si vojaške baze vsekakor zaslužijo analiziranje z vidika obremenjevanja okolja. Za
vojaške baze je značilen posreden vpliv na okolje.
V času delovanja vojaških baz je dostop za civilne strokovnjake zelo omejen. Zato je skoraj
nemogoče analizirati ali meriti načine, vrsto in intenziteto onesnaževanja okolja. To je možno
šele ob zapiranju baz in umiku vojakov in oborožitvenih sistemov z območij vojaških baz.
Vojaške baze tudi niso stalnica v določenem okolju, ampak se njihova lokacija spreminja s
potrebami držav lastnic vojaških baz (Prebilič, 2002).

8

CFC (klorofloroogljikovodiki) so plini, ki povzročajo razgradnjo ozona, krivi so za tanjšanje plasti ozona v
stratosferi, posledično povečanje ozonske luknje in s tem večje ultravijolično sevanje. Uporabni so kot potisni
plini v sprejih in hladilni plini. Danes izhlapevajo iz zavrženih hladilnikov in zmrzovalnikov na smetiščih. Z
Dunajsko Konvencijo o zaščiti ozonske plasti so se države podpisnice, med katerimi je tudi Slovenija, zavezale
za prenehanje uporabe ozonu škodljivih snovi, med katerimi so tudi CFC (Plut, 1999b).
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Najpogostejši viri onesnaževanja v vojaških bazah so nafta in naftni derivati (46 %), težke
kovine (15 %), halogeni elementi (12 %), benzeni, tolueni (12 %) ter poliaromatični ogljikovi
karbonati (9 %). Vojaške baze, kjer so vojaki zgolj prebivali, so največkrat močno onesnažene
z različnimi oblikami in velikimi količinami smeti in odpadkov organskega izvora. V letalskih
in raketnih bazah ter bazah za popravljanje in vzdrževanje oborožitvenih sistemov ter v
skladiščih naftnih derivatov in kemičnih spojin nastajajo druge vrste onesnaževalcev,
predvsem naftni derivati, težke kovine, različna topila, itd (Prebilič, Ober, 2004; Prebilič,
2002).
Socialni in ekološki vplivi vojaških baz na okolico so zelo različni, saj vojaška baza ni le
zaprto območje, pač pa ima na lokalno okolje vrsto mikrosocialnih, ekoloških in ekonomskih
učinkov. Vojaške baze pa nimajo le negativnih vplivov na okolico, pogosto pa je njihov
družbeni seštevek vplivov negativen. Med pozitivnimi so predvsem možnosti za zaposlitev in
priliv sredstev zaradi vojaških plač, nakupi energije, različnih potrebščin in podobno (Mekina,
2002).
3.2.2 Obremenjevanje okolja na vadiščih in streliščih
Vojaška vadišča in strelišča zajemajo velika območja raznovrstnih biotopov z raznovrstno
biodiverziteto. Na teh površinah je kljub onesnaženosti prisotna pestra flora in favna. Vojaška
vadbišča in strelišča so v tesni korelaciji z vojaškimi bazami, saj le-ta spremljajo skoraj vse
vojaške baze in predstavljajo območja za vzdrževanje vojakov in oborožitve v stalni
pripravljenosti, za njih pa je značilen neposreden vpliv na okolje (Prebilič, Ober, 2004).
Vojska s svojimi dejavnostmi na okolje vpliva predvsem s hrupom, s preleti letal in
helikopterjev, z eksplozijami, s premikanjem težke mehanizacije po terenu in nadzorovanim
ali nenamernim sežiganjem površin. Do onesnaženja pride tudi pri pretakanju goriva in drugih
nevarnih snovi ter pri čiščenju, vsekakor pa vojska pridela tudi velike količine odpadkov, itd.
Vojska se je z leti vse bolj modernizirala, orožje se posodablja, dosegi so večji, prav tako tudi
ubojna moč ter količina. Vse to vsekakor stanje v okolju še poslabša. Požari so vse bolj
pogostejši, z eksplozijami se spreminja relief območja, prisotno je onesnaževanje tal z
odpadnimi olji, težkimi kovinami in drugimi odpadnimi materiali.
Navsezadnje, območja vojaških poligonov spreminjajo izgled pokrajine. Že s hitrim
pogledom na fotografijo lahko razberemo vojaško območje. Vojaška vadišča in strelišča
vsebujejo svojevrstne objekte, od vojaških zgradb do jarkov in železnic, ki služijo za
premikanje tarč, pa sledi premikov tankov, tovornjakov in drugih vozil, ki ne sovpadajo z
ostalo okolico. Ta območja so ponavadi oddaljena in izolirana od območij stalno naseljenega
prebivalstva (Burkart, Anders, 2005).
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Slika 14: Pivška kotlina (desno spodaj je del strelišča Bač)

Vir: Osebni arhiv, november 2010
Ena izmed najbolj resnih negativnih vplivov vojaških dejavnosti na okolje so neeksplodirana
ubojna sredstva po usposabljanju vojakov in testiranju orožja. Neeksplodirana ubojna sredstva
predstavljajo nevarnost tako za vojake, bližnje prebivalce in živali.
Testiranje orožja ima negativne vplive tako na ljudi kot na okolje. Na primeru območja
vojaškega testiranja orožja v Afriki je bilo, po tem ko so se prebivalci vrnili na ta območja,
več smrtnih primerov, saj so ljudje med drugim na nekdanjem poligonu zbirali staro železo za
prodajo, čeprav bi moral »onesnaževalec« zagotoviti čiščenje in vrniti območje v stanje pred
testiranjem orožja. Velik problem za okolje predstavljajo tudi ostanki odrabljenih tankov,
lahkega in težkega topništva, izstrelkov in vojaških vozil (Mckenzie, 2010).
Naslednja velika posledica vojaških vaj je kontaminacija zemlje. Območja, ki jih je
prebivalstvo pred vojsko uporabljalo za pridelovanje hrane so tako onesnažena, da so sedaj za
kmetovanje povsem neprimerna.
Čiščenje vojaških območij je dolgotrajen in drag proces, zagotovila o stoodstotnem očiščenju
pa ni, nemogoče je odstraniti vsa neeksplodirana ubojna sredstva, saj so ta lahko zakopana
tudi nekaj metrov pod zemljo in pod vplivom vetra in vode šele čez čas pridejo na površje.
Vojaške vaje imajo med drugim naslednje posledice za okolje:
kontaminacija obdelovalne zemlje, ki je po koncu vaj neprimerna za nadaljnjo
pridelavo hrane,
onesnaženje pitne vode z aluminijem,
velike količine neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki predstavljajo grožnjo ljudem in
živalim,
odpadno železje in ostanki tankov ter druge odslužene artilerije,
moteno preseljevanje ptičjih kolonij zaradi postavitve vojaških objektov in
izstreljevanja raket,
pogosti požari v naravi,
uničevanje flore in erozija zemlje,
nevarnost onesnaženja pri prevažanju goriva,
negativen vpliv na turizem, gospodarstvo, kmetijstvo in lokalno skupnost (Mckenzie,
2010).
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3.3 POZITIVNI VPLIVI VOJAŠKEGA DELOVANJA
Vojaško delovanje na za to namenjenih območjih ima na naravo tudi pozitivne učinke.
Območja vojaškega usposabljanja in streljanja so skoraj vedno na območjih brez visoke
kmetijske vrednosti. Ta območja so lastniki v preteklosti zaradi slabe rodovitne zemlje in
nemožnosti izkoriščanja v obdelovalne namene prodali državi, katera je tu kasneje uredila
območje za vojaške aktivnosti.
Po mnenju Mattesa (2008) vojaška dejavnost na streliščih in vadiščih naravne procese komaj
kaj, če sploh, prizadene, zato so ta območja velikokrat zatočišča za ogrožene rastlinske in
živalske vrste. Tako naj bi bili zadnji ostanki naravnih procesov le na območjih naravnih
parkov, rezervatov in vojaških vadišč. Narava vojaškega usposabljanja in vaj omogoča
naravni razvoj dogodkov predvsem zato, ker so bila ta območja izvzeta iz konvencionalne
intenzivne kmetijske rabe in gozdarstva, sicer pa so bila ta območja za tovrstne dejavnosti
neprimerna.
Vožnja bojnih vozil (npr. tanka) in vaje mehaniziranih enot razbijajo monotonost površja s
tem, ko za njimi ostajajo nove poti, kali, luže, ki kasneje služijo kot življenjski prostori za
dvoživke in mehkužce. Te živali pa so hrana pticam, zato na vojaških območjih beležimo
prisotnost velikega števila njihove populacije, predvsem pa služijo kot vmesne postojanke
pticam selivkam. Poleg tega občasni požari v naravi, ki so posledica vojaških aktivnosti,
bogatijo travnike in obnavljajo rastje, kar zagotavlja hrano za živali.
Nenazadnje pa je do vojaških strelišč in vadišč prost dostop omejen, kar pomeni še eno
pozitivno posledico na področju ohranjanja narave. Omejen dostop pomeni manj pritiska na
okolje s strani prostočasnih dejavnosti.
Vojaška vadišča v Avstriji naj bi imela takšno raznolikost vrst kot narodni parki in so tudi
pomembna postajališča ptic selivk. V Belgiji pa so vsa vojaška vadišča vključena v »Naturo
2000«, to je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij za ohranjanje biotske
raznovrstnosti (Mattes, 2008).
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4 ZAKONI IN PREDPISI V SLOVENSKI VOJSKI S PODROČJA VARSTVA
OKOLJA
Med izvajanjem vojaških nalog je škoda na okolju neizogibna. Zato je toliko bolj pomembno
spoštovanje mednarodnih pogodb in sporazumov, državnih aktov in zakonov, ki opredeljujejo
področje varovanja okolja med vojaškimi aktivnostmi. Ohranjanje vojaške pripravljenosti
mora biti uravnoteženo z načeli varovanja okolja. Vojska mora tesno sodelovati z ekološkimi
strokovnjaki in skupaj z njimi določati tiste načine delovanja, ki niso v nasprotju z
nacionalnimi okoljevarstvenimi cilji.

4.1 OKOLJEVARSTVENE SMERNICE ZVEZE NATO
V SV so do sedaj sprejeli dva najpomembnejša okoljevarstvena NATO-va dokumenta:
STANAG 7141 in MC 469. Glavni namen implementacije je pospeševanje vključevanja
področja zaščite okolja pri vojaških dejavnostih SV in hkrati prilagajanje aktivnostim
članicam NATA.
STANAG 7141 – Join Nato doctrine for environmental protection during Nato led
operations and exercises. Slovenski vojaški standard »Standardization agreement
(SVS STANAG) 7141« je prvi okoljevarstveni standard, sprejet v SV. Standard
opredeljuje:
okoljevarstveno načrtovanje,
okoljske usmeritve za voditelje operacij in vaj,
okoljevarstveno krizno vodenje,
vplive na okolje, v katerem poteka usposabljanje,
odgovornosti poveljnikov do okolja in
okoljevarstveno usposabljanje.
Cilj uveljavitve tega sporazuma je potrditi NATO-vo doktrino o okolju med njegovimi
vodenimi operacijami in vajami in na podlagi tega pripraviti navodila za
okoljevarstveno načrtovanje za vse vojaške aktivnosti. NATO-ve sile se pri svojih
operacijah čim bolj zavzemajo za zaščito okolja, pri dosegu okoljevarstvenih ciljev pa
imajo pomembno vlogo poveljniki, ki morajo vedeti, kako vojaške operacije vplivajo
na okolje. Okoljevarstveno načrtovanje obsega vprašanja, ki se morajo reševati že med
načrtovanjem operacije, saj se le tako lahko predvidi, zmanjša ali celo prepreči vplive
na okolje, ki so neizogibna posledica vojaške dejavnosti.
Z uveljavitvijo te doktrine lahko NATO-vi poveljniki primerno upravljajo z okoljem,
kar je sestavni del vseh vaj in operacij. Varovanje okolja zavzema zaznavanje, presojo
in nadzor nad tveganjem, ki se pojavlja med operacijami skupaj s tveganjem, ki jih
prinašajo uspehi opravljenih nalog. Tveganje je povezano s predhodnimi dejavnostmi
varovanja okolja in je različno med vsako fazo operacije ali vaje;
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MC 469 – Nato military principles and policies for environmental protection (NATOvi principi in politika varovanja okolja) - NATO je večnacionalna zveza, zato je
usklajenost okoljevarstvenih principov in politike zahtevana za vse njegove vodene
vojaške dejavnosti. V ta namen je MC 469 tudi osnovan. Principi in politika, opisani v
tem dokumentu, določajo odgovornosti NATO-vih poveljnikov, poveljnikov
gostujočih enot in pričakovane odgovornosti poveljnikov države gostiteljice med
pripravo in izvedbo vojaških dejavnosti in se nanašajo na vse države (članice in
nečlanice) med NATO-vimi vodenimi vojaškimi dejavnostmi. V kolikor pride med
temi operacijami do nesporazumov glede politike varovanja okolja, ima vojaška
operacija prioriteto. Glavni cilj dokumenta je pospešiti vključevanje zaščite okolja v
NATO-ve vodene vojaške dejavnosti skladno s potrebami operacije. Strateška
poveljstva NATA morajo principe in politiko vključiti v svoje koncepte, doktrine,
direktive in postopke.
STANAG 2510 – Join Nato doctrine for waste management during NATO led military
activities (Skupne NATO-ve zahteve pri ravnanju z odpadki med NATO-vimi
vodenimi vojaškimi dejavnostmi).
STANAG 7102 – Environmental protection requirements for petroleum facilities and
equipment (Zaščita okolja pri ravnanju z opremo, namenjeno rokovanju z gorivi).
STANAG 2048 – Chemical methods of insect and rodent control (Kemične metode
dezinsekcije in deratizacije).
STANAG 2982 – Essential field sanitary requirements (Osnovne sanitarne zahteve na
terenu).
CCMS Report – Environmental management system in the military sector (CCMS –
izzivi sodobne družbe).
Tako kot skoraj na vseh področjih življenja, je moral tudi NATO konec 60-ih let
prejšnjega stoletja priznati in se spopasti z zaskrbljujočimi okoljskimi vprašanji. V ta
namen so v zavezništvu ustanovili Odbor za proučevanje izzivov sodobne družbe (v
nadaljevanju CCMS). Prek Odbora so države članice sodelovale v številnih pobudah
in skušale izkoristiti prednosti, ki jih ponuja zavezništvo pri prepoznavanju in
reševanju okoljskih problemov. Vzporedno so potekale raziskave, kjer so iskali rešitve
za zmanjšanje onesnaženosti okolja, hrupa, urbanih vprašanj, energetike, zdravja
ljudi, predvsem na področjih, ki so povezana z obrambo. Nastale so tudi študije, ki
obravnavajo vprašanja vnovične uporabe nekdanjih vojaških zemljišč v civilne
namene, študije o okoljski varnosti v mednarodnem kontekstu, o sistemih ravnanja z
okoljem v vojaškem sektorju, o čistih izdelkih in postopkih, o presoji vplivov na
okolje, idr.
Odbor je predstavljal nekakšen forum za izmenjavo znanja in izkušenj med državami
članicami o tehničnih, znanstvenih in strokovnih vidikih družbenih in okoljskih
vprašanj tako držav članic NATA, kot tudi partnerskih držav v EAPC.
Projekti v CCMS-ju so potekali tako, da je ena ali več držav pri posameznem projektu
prostovoljno prevzela pilotno vlogo, odgovornost za načrtovanje in financiranje,
usklajevanje, pripravo poročil in spodbujanje nadaljnjih ukrepov. Znotraj CCMS
projektov so potekali tudi do leto in pol trajajoči ad-hoc projekti, ki so bili usmerjeni
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na konkretne teme ter delavnice za posredovanje informacij na natančno opredeljenih
področjih, med drugim tudi pilotne študije o metodologiji očiščenja onesnaženih
nekdanjih vojaških poligonov, o upravljanju z okoljem v vojaškem sektorju in o
okoljski varnosti ter prizadevanja na področju medsebojne povezanosti obrambe,
okolja in gospodarskih vprašanj, ki naj bi opredelila okolju prijazne pristope k
operacijam oboroženih sil tako znotraj zavezništva kot tudi v partnerskih državah
(Priročnik o zvezi NATO, 2001);
EMS in ISO 14000 – International standard series, referring environmental
management systems. Standard ISO 14001 določa zahteve za obvladovanje
zakonodajne dokumentacije. Zahteva, da organizacija vzpostavi postopek za
prepoznavanje in dostop do zakonskih zahtev, zaznava njihove spremembe in sporoča
zahteve svojim zaposlenim.
Pomembno je, da so z zakonskimi okoljevarstvenimi vsebinami seznanjene
usposobljene osebe, ki znajo povezati dejavnosti vojske z zahtevami okoljskih
predpisov. Vsako spremembo je potrebno prepoznati in posredovati odgovornim
osebam ter dopolniti ali popraviti interne predpise.
EMS (Environmental management system) je del celovitega menedžmenta
organizacije, ki vključuje strukturo, načrtovanje dejavnosti, odgovornost, postopke,
procese in vire za razvoj, izvedbo, doseganje in vzdrževanje okoljevarstvene politike.
Preden obrambne organizacije začnejo uvajati EMS, morajo premisliti o vlogi okolja
in obrambe. Ta odnos zelo vpliva na prihodnost organizacij v razvoju EMS. Bistvo
obrambnih organizacij je vojaška obramba, zmožnost varovanja nacionalnih in
globalnih varnostnih interesov in interesov zavezništva. Vse drugo je drugotnega
pomena, vendar pa nacionalno in mednarodno pravo ter predpisi o varovanju in
ohranjanju naravnih virov vse bolj zavezujejo tudi vojaške organizacije. EMS v
obrambni organizaciji naj bi postal sestavni del vsakodnevnih dejavnosti, ki osebja ne
ovira pri opravljanju primarnih nalog vojske, skrb za okolje pa ne sme biti ovira pri
doseganju ciljev.
ISO 14001 je mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki
bo omogočal organizaciji, da opredeli politiko in cilje, s tem, da upošteva zakonske
zahteve in informacije o pomembnih vplivih na okolje. Ta standard je uporaben v
vsaki organizaciji, ki želi uresničevati, izboljšati in vzdrževati sistem ravnanja z
okoljem, dokazati, da njeno ravnanje ustreza okoljski politiki, za katero se je
opredelila, pridobiti certifikate oziroma registracijo za svoj sistem ravnanja z okoljem
pri zunanji organizaciji, itd (Trontelj, Kavčič – Škufca, 2004).

4.2 REPUBLIKA SLOVENIJA
Vlada RS in Državni zbor sta odgovorna za razvoj državne politike in sprejemanje zakonov,
ki ščitijo okolje. Pri sprejemanju teh je potrebno upoštevati tako državne interese kot tudi
nasvete, priporočila in obveznosti do mednarodnih organizacij ter različne konvencije.
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS 41/04), sprejet leta 2004, ureja področje varstva okolja pred
obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in določa temeljna načela varstva
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja in informacije o okolju, ekonomske in
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finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja
povezana vprašanja.
Namen zakona in njegovi cilji so:
preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov,
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje naravnega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje in
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi (Ur. l. RS 41/04).
Slovenska vojska je v mirnodobnem času dolžna v celoti upoštevati nacionalno okoljsko
zakonodajo in iz nje izhajajoče predpise s področja varstva okolja. Na podlagi Zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS 41/04), Zakona o obrambi (Ur. l. RS 103/04) in Pravil službe v
Slovenski vojski (Ur. l. RS 49/96, spremembe in dopolnitve 111/00, 52/01, 82/03 in 84/09),
so bili v Slovenski vojski izdelani naslednji dokumenti s področja varstva okolja:
Okoljevarstveni program SV (akt GŠSV. št. 804-21-11/98, z dne 22.5.1998);
Ukaz o imenovanju pooblaščencev za varovanje okolja (akt GŠSV, št. 804-21-8/20012, z dne 28.6.2001);
Ukaz o izvajanju ukrepov s področja varstva okolja (akt GŠSV, št. 804-21-3/2002-1,
z dne 20.3.2002);
Ukaz o ureditvi pralnic za motorna vozila v vojašnicah SV (akt PSSV, št. 843-004/2003-6, z dne 2.4.2003);
Ukaz za izdelavo analize stanja s področja varstva okolja za preteklo koledarsko leto
(akt PSSV, št. 843-00-4/2003-27, z dne 14.11.2003);
Ukaz o pripravi poročila o nastalih nevarnih odpadkih za preteklo koledarsko leto (akt
PSSV, št. 843-00-0/2004-9, z dne 12.2.2004);
Direktiva o varstvu okolja v SV (v nadaljevanju: Direktiva) določa organiziranost,
pristojnost, odgovornost in naloge poveljstev, enot in zavodov SV na vseh ravneh
poveljevanja za izvajanje ukrepov za varstvo okolja.
Namen Direktive je:
- opredeliti dejavnosti, postopke in ukrepe za varstvo okolja pri uporabi vojaške
infrastrukture,
- zagotoviti okoljsko usposabljanje vseh zaposlenih v SV,
- sodelovati pri izvajanju ukrepov varstva okolja pri operacijah v podporo miru,
- sodelovati v okviru načrtovanih ukrepov SV pri zaščiti in reševanju ob
naravnih in drugih nesrečah.
V Direktivi so opredeljena:
- izhodišča za varstvo okolja v SV,
- funkcionalna področja zaščite okolja,
- organiziranost in normativne podlage,
- temeljne naloge s področja varstva okolja,
- nosilci s področja varstva okolja in njihove naloge,
- nadzor, analize in poročila.
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Poveljstva na vseh ravneh so odgovorna za uveljavljanje Direktive in s tem za stanje
okolja na območjih, za katere so pristojna (Trontelj, Kavčič – Škufca, 2004; Strgar,
1998).
Okoljsko dokumentacijo hranijo pooblaščenci za varstvo okolja v enotah vojašnic (evidenčni
list o oddaji odpadkov, poročilo o nastanku odpadkov, načrti za ravnanje z odpadki, poročila
o nadzoru nad stanjem avtoparkov, dokumenti o izvedbi sanacij, čistilnih akcij, itd.) (Trontelj,
Kavčič–Škufca,2004).
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5 RAZVOJ, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA VARSTVA OKOLJA
V SLOVENSKI VOJSKI

5.1 OKOLJSKO NAČRTOVANJE IN USPOSABLJANJE
Zaščita in varovanje okolja je naloga in skrb tako posameznika, kot tudi celotne vojske, saj je
od tega odvisno zdravje in uspeh zadanih nalog in zastavljenih ciljev. Pri vključevanju
okoljevarstvenih ciljev v vojsko in pri skrbi za varovanje okolja pri vojaških aktivnostih imajo
pomembno vlogo poveljniki. Poleg njihove temeljne naloge, doseganja vojaških ciljev, je tudi
skrb za varovanje okolja, zato morajo poveljniki na vseh ravneh nazorno pokazati svojo
okoljevarstveno zavest in jo prenašati na podrejene, posameznikom določiti jasne naloge in
potrebna sredstva za varovanje okolja. Pri vseh odločitvah morajo upoštevati vplive
posamezne dejavnosti na okolje, prav tako pri izbiri in nabavi opreme, ki jo bodo uporabljali
med vojaškimi operacijami in vajami. V danih okoliščinah morajo upoštevati zakonske
predpise na področju varovanja okolja in zagotoviti skrbno uporabo zemljišča in drugih virov.
Pri reševanju okoljskih vprašanj morajo vzpostaviti sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pri
vojaških dejavnostih pa preprečevati onesnaževanje okolja tudi s ponovno uporabo nekaterih
materialov.
Poveljniki morajo na vseh ravneh upoštevati smernice načrta varstva okolja že na začetku vaje
ali operacije, odgovorni so za to da je osebje za načrtovanje primerno usposobljeno tudi za
varovanje okolja, ki posredno vključuje zdravje in varnost zaposlenih. Poveljniki morajo
odkriti vojaške dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na okolje, prepoznati značilnosti
okolja, na katerega bi lahko vojaške dejavnosti vplivale, določiti načine za zmanjšanje
tveganja za okolje, človeško zdravje in varnost, določiti merila za zaščito pred
onesnaževanjem in morebitnim poznejšim čiščenjem (v prihodnosti preprečiti onesnaževanje
– omejitev onesnaževalcev, reciklaža, ponovna uporaba istega izdelka, predelava nevarnih
odpadkov v nenevarne, odstranitev onesnaževal, čiščenje in vrnitev okolja v prvotno stanje),
upoštevati omejitve in prepovedi okoljevarstvene zakonodaje (Trontelj, Kavčič – Škufca,
2004).
Škoda v okolju je neizogibna posledica vojaške dejavnosti. Prav zato je pomembno, da se
okoljska vprašanja načrtuje že med načrtovanjem vojaških operacij, čeprav imajo v prvi vrsti
prednost zahteve same operacije, kljub temu pa okoljsko načrtovanje z razumevanjem
okoljskih predpisov in zakonov lahko negativne vplive na okolje zmanjša, ne da bi bile zaradi
tega motene operacije ali zahteve usposabljanja.
V okviru terenskega usposabljanja je vsaka enota poleg drugih aktivnosti dolžna načrtovati
tudi aktivnosti za varovanje okolja, da se že vnaprej določi in izloči morebitne negativne
vplive na okolje:
v fazi načrtovanja je potrebno izločiti dejavnosti, sredstva in snovi, ki bi lahko
povzročili čezmerne poškodbe okolja;
pregledati je potrebno dejavnosti, opremo in snovi, ki jih bo vojska uporabljala
pri svojih aktivnostih in ki imajo lahko negativne posledice za okolje;
oceniti je potrebno okoljsko tveganje in načrtovati ukrepe za njihovo
zmanjšanje in preprečevanje obremenjevanja vode, zraka, obremenjevanja s
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pesticidi, z nevarnimi odpadki, s trdimi odpadki, z medicinskimi in kužnimi
odpadki, onesnaževanje z olji in drugimi nevarnimi snovmi, vpliv hrupa, itd.);
območja namestitve in aktivnosti je potrebno določiti in urediti skladno z
načrtovanimi okoljskimi ukrepi in omejitvami;
vsi sodelujoči morajo biti seznanjeni z ukrepi varovanja okolja in usposobljeni
za njihovo uresničevanje;
stalno je potrebno spremljati potek dejavnosti in nadzorovati posledice ter
spoštovati načrtovane ukrepe za varstvo okolja;
za zemljišča, ki niso v lasti MORS-a je potrebno pridobiti okoljevarstveno
dokumentacijo, torej oceno in omejitve teh zemljišč, prav tako pa je treba pred
vajo in po njej ta zemljišča fotografsko dokumentirati;
med vajo poškodovana zemljišča in poti je potrebno popraviti;
ob morebitnih večjih ekoloških nesrečah in požarih je potrebno obvestiti
civilne organe (tel. 112);
o nastali škodi je potrebno obveščati nadrejene (Trontelj, Kavčič – Škufca,
2004).
Pred začetkom okoljskega usposabljanja je pomembno, da se analizira razmere in s
pregledom veljavnih predpisov zagotovi ustrezno zaporedje okoljevarstvenih dejavnosti v
prihodnosti ter opredeli kritične točke in razloge za morebiten vpliv na okolje. Določiti je
potrebno odgovornosti posameznikov pri skrbi za okolje ter oblikovati sistematični prikaz
potreb po usposabljanju v prihodnosti. Poveljniki morajo vzgajati podrejene tako, da bodo ti
pri svojih rutinskih dnevnih opravilih upoštevali varstvo okolja, način usposabljanja pa je
potrebno prilagoditi ravni in posebnostim posameznikov in povečevati raven ekološke
zavesti. Čeprav je okoljevarstveno usposabljanje odgovornost vsake posamezne države, se
vojaški predstavniki udeležujejo okoljevarstvenih tečajev, ki jih izvaja NATO (SHAPE –
Supreme Headquartes Allied Powers in Europe, Vrhovno poveljstvo zavezniških sil v
Evropi).
Cilji okoljskega usposabljanja:
vključiti varstvo okolja v vsakodnevne vojaške postopke;
že na začetku kariere pri zaposlenih razviti ekološko zavest, poučevanje pa naj
bi potekalo različno, glede na ravni oziroma odgovornosti posameznikov;
povečati ekološko zavest višjih častnikov, posredno odgovornih za varstvo
okolja.
Okoljsko usposabljanje poteka na več ravneh:
na ravni posameznika, to so osnovni tečaji, tečaji za častnike in podčastnike, ki
so namenjeni predvsem dvigu ekološke zavesti, postopkom in nadzoru;
skupinsko usposabljanje, ki omogoča predstavitev ukazov za vaje in operacije
v naravnem okolju, ravnanje z odpadki in splošno preprečevanje
onesnaževanja;
nadaljnje usposabljanje, s katerim okoljsko znanje in usposabljanje stalno
dopolnjujemo z novimi podatki in zagotavljamo dopolnilno usposabljanje
glede sprememb zakonodaje in delovnih postopkov (Trontelj, Kavčič – Škufca,
2004).
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5.2 NAČELA IN NALOGE OKOLJEVARSTVENEGA PROGRAMA V SLOVENSKI
VOJSKI
Okoljevarstveni program v Slovenski vojski (povzeto po: Strgar, 1998), ki se izvaja v okviru
nacionalnega programa varovanja okolja v RS poteka na naslednjih področjih:
Analiziranje: vse aktivnosti SV bolj ali manj škodljivo vplivajo na okolje. Z
vključevanjem okoljevarstvenih analiz v načrtovanje dejavnosti se skuša te vplive
pravočasno določiti, se jim izogniti ali pripraviti druge načine za njihovo odpravo.
Okoljevarstvene analize obsegajo analizo opreme in oborožitve in analizo objektov in
zemljišč.
Analiza opreme in oborožitve obsega taktično – tehnične lastnosti, vpliv na okolje v
vseh fazah življenjske dobe (od proizvodnje in operativne uporabe do vzdrževanja),
socialne in ekonomske vidike uvajanja nove opreme, analizo cestnih in železniških
povezav. Nadalje se analizira hrup, ki nastane pri operativni uporabi opreme in orožja
ter vpliv na okolje. Okoljevarstvena analiza mora vsebovati vse morebitne vplive
delovanja in vzdrževanja opreme na okolje ter preventivne in sanacijske ukrepe za
njihovo preprečevanje.
Vojaški objekti in zemljišča, namenjena vojaškim dejavnostim, morajo biti načrtovana
in postavljena tako, da omogočajo čim boljšo kakovost življenja in dela ter učinkovito
opravljanje nalog. Hkrati pa naj bi čim manj moteča za naravno okolje. Pri načrtovanju
je potrebno upoštevati naravne in kulturne omejitve in se prilagajati občutljivim
območjem. To so na primer poplavna območja, reke, potoki, jezera, življenjski prostor
redkih rastlinskih in živalskih vrst, kmetijska in gozdna območja itd. Okrog vojaških
območij je zaradi varnosti vojaških enot in okoliškega civilnega prebivalstva potrebno
vzpostaviti posebej določena in označena varnostna območja.
Ukrepi varovanja okolja: v enote je potrebno uvajati ustrezno opremo za
preprečevanje in sanacijo poškodb ter zgraditi ustrezno infrastrukturo za varovanje
okolja (čistilne naprave, itd). Načrtovati in izvajati je potrebno ukrepe in dejavnosti za
zmanjševanje obremenjevanja okolja. Načine usposabljanja in opremo, ki povzroča
čezmerno obremenitev okolja, uporablja za okolje škodljive snovi in proizvaja okolju
škodljive odpadke, je potrebno zamenjati za okolju sprejemljivejšo.
Med ukrepe varovanja okolja spada tudi ločevanje odpadkov, pravilno odlaganje
nevarnih odpadkov ter nadaljnje recikliranje in predelava.
Ohranjanje osnovnih naravnih virov: SV mora na območjih, ki jih uporablja za
vzdrževanje ustrezne ravni bojne pripravljenosti in usposabljanje, upoštevati ukrepe za
zmanjševanje neželenih posledic za okolje in kulturno dediščino.
Sanacija kontaminiranih zemljišč: SV mora z vso odgovornostjo ter skladno z
nacionalnimi predpisi in zakonodajo izvajati ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti
ljudi in okolja nevarnim in strupenim snovem. Preprečevati mora širjenje
kontaminacije in ustrezno sanirati onesnažena območja, ki so nastala zaradi izvajanja
vojaških dejavnosti.
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Vzgoja, izobraževanje in osveščanje: Okoljevarstveni program SV zahteva
sodelovanje vseh njenih pripadnikov. Vsi morajo po svojih močeh prispevati k
uresničevanju programa. Zato je potrebno teme in predmete iz ekologije ter varovanja
okolja vpeljati v programe usposabljanja vojakov, podčastnikov in častnikov.
Raziskave in razvoj: Vojska podpira iskanje in razvoj alternativnih materialov in
postopkov, ki so za okolje bolj sprejemljivi od teh, ki jih uporablja zdaj. Pri tem
sodeluje s pristojnimi državnimi in civilnimi ustanovami ter z aktivnim vključevanjem
v mednarodne procese varovanja okolja. Skrbi za pretok znanja in okoljevarstvenih
rešitev ter njihovo izmenjavo z oboroženimi silami drugih držav.
Financiranje: SV ukrepe in dejavnosti, ki izhajajo iz programa varovanja okolja
financirala preko svojih institucij, v okviru rednega proračuna in na način, ki je
ustaljen za finančno načrtovanje in izvajanje rednih dejavnosti (Okoljevarstveni
program Slovenske vojske, cv: Strgar, 1998).
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6 VOJAŠKE DEJAVNOSTI NA VADIŠČU POČEK IN STRELIŠČU BAČ

6.1 SLOVENSKA VOJSKA
Slovenska vojska predstavlja obrambne sile RS. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v
sodelovanju z zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb.
Slika 15: Poslanstvo in naloge SV
POSLANSTVO IN
NALOGE SLOVENSKE
VOJSKE

POSLANSTVO SV
(v sodelovanju z
zavezniki)

- izvajanje vojaške obrambe
RS
- preprečevanje katerekoli
vrste agresije in ustrezen
odziv nanjo, če do nje pride,
- vzpostavitev suverenosti
na celotnem ozemlju RS
- prispevek k
mednarodnemu miru in
stabilnosti

NALOGE SV

- odvračanje napada na
RS ter obramba
neodvisnosti,
nedotakljivosti in
ozemeljske celovitosti ter
njenih nacionalnih
interesov
- vzdrževanje
pripravljenosti na
bojevanje
- aktiviranje in
mobiliziranje sil
- premestitev v območje
delovanja
- defenzivno in ofenzivno
delovanje

DRUGE NALOGE SV

- vojaško sodelovanje za
mednarodni mir in
stabilnost
- podpora drugim
državnim organomin
javnim institucijam pri
zagotovitvi varnosti in
blaginje države

Vir: O Slovenski vojski, 2010
SV sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave. Organizirana je kot enotna vojska brez
delitve na zvrsti ter deluje na strateški, operativni in taktični ravni. Glede na prostor in potrebe
po usklajenem načrtovanju ter delovanju sil vojska deluje na kopnem, v zračnem prostoru in
na morju. SV se deli na naslednje rodove:
pehoto,
oklepne enote,
letalstvo,
pomorstvo,
artilerijo,
zračno obrambo,
inženirstvo,
enote RKBO,
zveze (Furlan et al., 2006).
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Pri mednarodnem sodelovanju na vojaškem področju je temeljnega pomena izvajanje
dejavnosti, ki podpirajo delovanje RS kot polnopravne članice NATO-a in EU. Z vstopom v
NATO Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru. To obsega
vključevanje pripadnikov SV v operacije v podporo miru in humanitarne dejavnosti. Prav
tako ima SV organizirana vojaška predstavništva v strukturah zavezništva (DPN, 2010).
6.2 POMEN VOJAŠKEGA USPOSABLJANJA
Oborožene sile imajo nalogo izvajati bojno pripravljenost in vojaško obrambo ter sodelovati v
mirovnih in humanitarnih akcijah. Za nemoteno izvajanje nalog mora vojska imeti primerno
orožje in izurjen kader, vzdrževanje usposobljenosti tega pa zahteva nenehno preverjanje v
obliki najrazličnejših vaj, ki se večinoma izvajajo na vojaških vadiščih in streliščih. Čeprav se
je število vojakov pri reorganizaciji SV zmanjšalo, pa uporaba modernih oborožitvenih
sistemov zahteva celo povečanje vadbenih površin za izvedbo učinkovite vojaške vaje. Sicer
se del usposabljanja zaradi vedno večjega pritiska civilnega prebivalstva opravi v obliki
simulacij, ki vsaj delno nadomestijo usposabljanje na terenu in omogočajo izvajanje različnih
situacij, ki jih zaradi varnosti v naravnem okolju ne bi bilo mogoče izvesti, hkrati pa nimajo
neposrednega vpliva na okolje, pa vendar ne morejo v celoti nadomestiti terenskega
usposabljanja (Brodnik, 2002).
Vzdrževanje usposobljenosti oboroženih sil zahteva nenehno preverjanje v obliki
najrazličnejših vaj, zato je obstoj vojaških poligonov in drugih vadbenih območij pogojen z
obstojem oboroženih sil. Obrambni sistemi sodobnih družb so torej neposredno vpeti v okolje,
ki nastopa kot laboratorij usposabljanja oboroženih sil in kot cilj aktivnosti oboroženih sil –
obramba. Neposredni vplivi na okolje pa so za civilno družbo velikokrat nesprejemljivi
(Prebilič, 2004).
Vojaško usposabljanje predstavlja del priprav za zagotavljanje varnosti državnega ozemlja in
njenih prebivalcev. Oborožene sile so sredstvo obrambnega sistema, ki je namenjen obrambi
pred zunanjo vojaško agresijo in drugimi nasilnimi posegi tujih oboroženih sil zoper
neodvisnost in ozemeljsko celovitost države. Pomen vojaškega usposabljanja je uspešno in
učinkovito izvajanje funkcij obrambe (Bratun, 1997).
6.3 VADIŠČE POČEK IN STRELIŠČE BAČ
Na območju OSVAD PO je dejavnost potekala že v času Marije Terezije, pa tudi v času
italijanske oblasti. V obdobju nekdanje Jugoslavije je bilo zaradi pomena in velikosti vojaških
struktur na Postojnskem in Pivškem vzpostavljenih več poligonov in strelišč, vojaška
dejavnost pa je bila takrat najbolj obsežna (Brodnik, 2002). O izredni strateški pomembnosti
območja Pivške kotline pričajo tudi ostanki italijanskih vojaških utrdb iz obdobja 2. svetovne
vojne. Kot vojaško vadišče so Italijani območje uporabljali med okupacijo slovenskega
ozemlja. Posledica teh dejavnosti je aktualno stanje okolja. Od leta 1991, ko je vadišče v lasti
SV, se je obseg vojaških dejavnosti zmanjšal, vzporedno pa tudi negativni vplivi na okolje.
Območje Pivškega podolja je tipična kraška pokrajina, ki leži na skrajnem zahodnem delu
dinarskega gorskega sistema, s posebnim orografskim, klimatskim in hidrološkim značajem z
menjavo kraških, brezvodnih in vodnih predelov, zaradi prevladujočega deleža karbonatnih
kamnin in manjšega dela neprepustnih kamnin.
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Še pomembnejša pa je lega Pivškega podolja na prehodu Postojnskih vrat, ki predstavljajo
najnižji prehod iz celinske Slovenije proti Sredozemlju. Vadišče Poček leži približno 4 km od
avtoceste A1 Ljubljana – Koper, strelišče Bač pa približno 20 km, zato sta oba relativno
dobro in hitro dostopna za udeležence usposabljanj in dostavo vojaške opreme.
Območje Počka in Bača omogoča dobre pogoje za simulacijo obrambe, predvsem je relief
ugoden za kanaliziranje nasprotnika na prehodih in možnostjo delovanja na boke nasprotnika
z obrobij uravnav in planot. Relief omogoča veliko možnosti pri izdelavi zaklonišč, tudi s
koriščenjem vrtač, brezen ter podzemnih jam. Ni ogroženo z naravnimi nesrečami, poplave so
predvidljive in redne in razen zelo redkih izjem, ne povzročajo večje škode.
Lokacija vadišča in ostalih vojaških struktur ni naključna, saj območje med Postojno in Ilirsko
Bistrico zaradi lege, velikosti, reliefa, hidrografskih značilnosti, družbenogeografskih
dejavnosti ter prometnic, prehodov in vojaškogeografskih smeri nudi veliko raznovrstnih
možnosti pri obrambi območja in je pomemben dejavnik obrambe celotnega ozemlja
Republike Slovenije (Kravanja, 1999).
Imata pa območji vadišča Poček in strelišča Bač tudi svoje šibke točke. Sušnost tega območja,
velika poraščenost z iglastim borovim sestojem ob pogostih vetrovih zahteva visoko stopnjo
preventive, protipožarne ozaveščenosti in izurjenosti ter ob vojaških dejavnostih tudi stalno
gasilsko pripravljenost. Poleg velike požarne ogroženosti je kraški teren z majhno
samočistilno sposobnostjo in tanko plastjo prsti hitro dovzeten za onesnaževanje tal in voda,
zato je še toliko bolj pomembna skrb za okolje ter pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi.
Leta 2010 je bil izdelan Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (v nadaljevanju DPN). Urejen je skladno z določili Prostorskega reda Slovenije (Ur.
l. RS 122/04), ki za načrtovanja v območjih za potrebe obrambe določa:
Razvoj obrambnih dejavnosti se prednostno usmerja v območja, ki že služijo
obrambnemu namenu.
Območja za potrebe obrambe v urbanih območjih se postopoma zmanjšujejo. Ta se
namenjajo poselitvi oziroma drugim urbanim rabam prostora, ki so v javnem interesu.
Na območjih za potrebe obrambe se v največji možni meri upošteva ohranjanje
habitatnih tipov zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst s tem, da se
raba prostora na območju habitatnega tipa opušča ali prilagaja.
Na območjih, kjer se vojaške dejavnosti opuščajo, se v največji možni meri vzpostavi
prvotno stanje prostora. Kadar to ni možno, se območje nameni za drugo ustrezno
rabo prostora.
Pri načrtovanju infrastrukture za potrebe vojaške dejavnosti se posebna pozornost
nameni ustrezni prostorski umestitvi, zmanjševanju vplivov na okolje ter
zagotavljanju potrebnih varnostnih odmikov od poselitve, gospodarskih in storitvenih
dejavnosti, kulturne dediščine in naravovarstveno pomembnih območij.
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Območje OSVAD PO je dolgoročno perspektivno za SV. V sistemu obrambe države ima
strateški pomen, saj je v Sloveniji edino tovrstno območje, kjer lahko SV izvaja usposabljanje
za potrebe obrambe države in izpolnjevanja zahtev zavezništva. Območje OSVAD PO se z
načrtom ne širi, ampak se usmerja samo v tista območja, ki so že sedaj določena za potrebe
obrambe.
Z državnim prostorskim načrtom so načrtovane prostorske ureditve, vključno s površinami,
potrebnimi za zagotavljanje varnosti. Med drugim se predvideva posodobitev infrastrukture,
ki je potrebna zaradi prilagoditve in posodobitve celotnega vojaško – infrastrukturnega
sistema. Pri razvoju vojaške infrastrukture se daje prednost višji kvaliteti pogojev za
izobraževanje, usposabljanje in urjenje ter ohranjanju in izboljšanju namestitvenih kapacitet
SV v skladu s potrebami poklicne vojske. Načrtuje se povezovalni cesti med vadiščem Poček
in streliščem Bač ter med vojašnico Pivka in streliščem Bač, interna komunalna, energetska in
elektro komunikacijska infrastruktura. Poleg tega je v načrtu tudi varnostno nadzorni in
opozorilni sistem na gozdnih cestah, ki potekajo skozi območje DPN-ja ter okoljevarstveni
ukrepi in ureditve (DPN, 2010).
Območje DPN zajema območja, namenjena izključno za izvajanje dejavnosti obrambe.
Velikost območja DPN je 152,4 km2. Od tega je območje, namenjeno zgolj izvajanju
dejavnosti obrambe veliko 33,2 km2, območje povezav 0,6 km2 in varnostno območje
98,6 km2. Varnostno območje je namenjeno zagotavljanju varnosti ljudi, živali in okolja v
času izvajanja vojaških dejavnosti (Strokovne podlage, 2010).
Slika 16: Prikaz območja DPN za OSVAD PO

Vir: DPN, 2010
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6.4 AKTIVNOSTI VOJSKE
OSVAD PO je največje vadišče Slovenske vojske in edino v Sloveniji, ki omogoča izvajanje
bojnih streljanj s tankovskim in artilerijskim orožjem, streljanja na cilje s protiletalskimi
topovi in izvajanje taktičnega bojnega streljanja čete in bataljona. Tako OSVAD PO kot
strelišče Bač ležita na naravovarstveno vrednem območju, zato sta oba tako teoretično kot
praktično priložnost za doseganje in uveljavitev zastavljenih okoljevarstvenih ciljev
Slovenske vojske (Brodnik, 2002).
Letno je vadišče zasedeno v povprečju 250 dni, na njem se usposablja okoli 10 600
pripadnikov SV, letno je prisotno približno 2 000 vojaških vozil vseh vrst in namenov,
vključno z oklepnimi vozili.
Strelišče Bač je največje strelišče, ki ga uporablja SV. Obsega cca 50 ha površine. Letno se na
njem usposablja okoli 9 000 pripadnikov SV, v povprečju pa je letno zasedeno 180 dni. Z
uvajanjem novih oborožitvenih sistemov je strelišče uporabljeno tudi za validacijo9 le-teh. Za
dostop do strelišča vojska uporablja lokalno cesto Zagorje – Bač, ki delno poteka po območju
občine Pivka, delno pa po območju občine Ilirska Bistrica.
Zaradi velike frekvence vozil in uporabe težjih vozil je prometna infrastruktura seveda zelo
obremenjena. Prav zato MORS skupaj z občinami Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
sofinancira projekte, ki se nanašajo na uporabo tako komunalne kot prometne infrastrukture
(npr. obnova cest, ki vodijo do vadišč in jih uporablja pretežno vojska za dostop, prevoz
pripadnikov in materialno-tehnične opreme na vadišče) (Program sofinanciranja, 2008).
Na območju OSVAD PO se skozi celo leto izvajajo taktične vaje pehote, oklepnih enot,
izvajajo se urjenja v bližnjem protioklepnem boju, met ročne bombe, streljanja s pehotnim,
artilerijskim in tankovskim orožjem. Poleg tega se deaktivirajo in uničujejo eksplozivna
sredstva. Usposabljajo se vozniki motornih vozil, izvajajo se inženirska dela in urjenja,
taborjenja enot, preleti letal in helikopterjev, itd. (DPN, 2010).
Glede na vrste aktivnosti se vadišče Poček deli na:
rajon ognjenih položajev (Poček, Bile, Kravjek, Grmača, Ivanji vrh) – to so
območja, od koder se izvajajo bojna streljanja na območje ciljev. Izvajajo se oddelčna,
vodna in četna streljanja s prijektili 12,7 – 200 mm na cilje na zemlji;
rajon ciljev (Poček, Počkovec, Praprotna reber, Trobnik, Kamena gora) z vadiščem za
rušenje elementov in materialov. Na obrobju Počka so nameščene tudi stalne tarče,
npr. odsluženi tanki. Območje pirotehniki redno čistijo NUS-ov, jih uničijo oziroma
deaktivirajo na za to namenjenem poligonu Zelena dolina. To območje je tudi med
najbolj obremenjenimi tako z vojaškimi dejavnostmi kot tudi z velikim neposrednim
vplivom na okolje. V sodelovanju z gasilci se izvajajo kontrolirani požigi, kar pomeni
nekakšno preventivo pred morebitnimi nekontroliranimi požari, ki jih povzročijo
eksplozije na vadišču. Zgrajene so tudi protipožarne ceste, ki predstavljajo oviro na
poti morebitnega požara in razmejujejo območje, služijo pa tudi za intervencijske poti
za gasilce;
9

Validacija je potrditev, na podlagi stvarnega dokaza, da so bile zahteve za specifično uporabo izpolnjene.
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vadišče
pehotno strelišče (vznožje Ostrega vrha): izvajajo se streljanja s pehotnim
orožjem na razdaljah 100 – 200 m. Območje nima postavljenih stalnih ciljev,
ampak se tarče postavijo ročno;
vadišče za urjenje v bližinskem protioklepnem boju z vadbenimi sredstvi;
vadišče za met ročne bombe, za vadbo metanja vadbenih in bojni ročnih bomb;
vadišče Zelena dolina z inženirskim vadiščem, kjer se deaktivirajo in uničujejo
NUS-i;
vadišče za taktično usposabljanje pehote in enot za ognjeno podporo. Istočasno
se izvajajo taktične vaje z bojnimi streljanji na območje ciljev;
vadišče za taktično usposabljanje oklepnih enot in za vožnjo s terenskimi
vozili;
taborni prostori: na območju Počka je pet območji namenjenih taborjenju. To so
Bile, z optimalno namestitvijo 400 – 500 vojakov, Mlečni hrib za 200 vojakov,
Kosmač za 500 vojakov, Ivanji vrh za 400 vojakov in Jelovica s kapaciteto 1000
vojakov (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).
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Slika 17: Vadišče Poček

Vir: DPN, 2010
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Glede na vrste aktivnosti se strelišče Bač deli na:
strelišče oklepnomehaniziranih enot je namenjeno izvajanju streljanja na premične
in nepremične cilje z mesta in premika ter izvajanju testnih in drugih streljanj posadk
in skupin. Na strelišču je dovoljeno izvajanje bojnih streljanj s pehotnim orožjem do
vključno 12,7 mm, z orožji na oklepnih in drugih vozilih s strelivom 7,62 mm, 7,9 mm
in 12,7 mm, z vadbenim strelivom kalibra do 30 mm, z bombometom z vadbenim
strelivom 40 mm ter s protiletalskimi topovi (PLT) 20 mm z vadbenim strelivom. S
PLT je dovoljeno streljati samo na stoječe cilje na zemlji in sicer na razdalji do
1900 m;
pehotno strelišče ima pet sektorjev z osmimi progami za premične tarče, in sicer šest
frontalnih prog za premične tarče, dve progi pa sta poševni in sta namenjeni za težke
tarče. Osnovni namen tega strelišča je izvajanje posameznih streljanj z orožjem
5,56 mm, 7,62 mm, 7,9 mm in 9 mm za puške in puškomitraljeze ter pištolo. Globina
urejenega polja strelišča omogoča tudi izvajanje taktičnih oddelčnih bojnih streljanj;
sektor za protitankovska streljanja ima dve progi za premik težkih tarč. Tu je
predvideno streljanje s protioklepnimi sredstvi z vadbenimi projektili. Streljanja se
izvajajo na razdaljah približno 500 m;
strelišče za protitankovske vodljive rakete uporablja tarčo za premik težkih tarč na
pehotnem strelišču, po potrebi tudi druge in trenutne tarče na večjih razdaljah. Za
streljanje se uporablja inertne rakete in vadbeno strelivo;
taborni prostor omogoča namestitev pripadnikov do enega pehotnega bataljona.
Organiziranje in razmestitev posameznih bivalnih enot določa vodja oz. poveljnik
enote. Taborni prostor je urejen in označen (Čekada, 2010).
Na vadišču Poček in strelišču Bač se letno izvede več vojaških vaj, pri nekaterih katerih
sodelujejo tudi pripadniki vojaških sil tujih držav. Ena izmed najbolj obsežnih je bila vojaška
vaja »Zvita podlasica 2005 – Clever Ferret 2005«. Na mednarodni taktični vaji
večnacionalnih sil ter poveljstev in enot Slovenske vojske, ki je potekala od 3. do 28. maja, je
sodelovalo več kot 2200 pripadnikov iz Slovenije, Italije in Madžarske s približno 450 vozili.
Pripadniki so bili vključeni v vse poveljniško – štabne procese, elemente taktičnega urjenja in
logistične podpore. Po vsebini je bila namenjena ne samo delovanju v mednarodnih
operacijah in usposabljanju za skupno delovanje, ampak tudi preverjanju dosežene stopnje
pripravljenosti poveljstva in enot. Poleg tega je potekala tudi vaja »Zvita podpora«, ki je bila
namenjena zagotavljanju podpore zavezniškim silam v vlogi države gostiteljice. Preverjali so
pripravljenost SV in drugih subjektov pri sprejemu zaveznikov in zagotavljanju celovite
logistične podpore v času delovanja pri nas. Obe vaji sta predstavljali največje angažiranje SV
po začetku preoblikovanja, profesionalizacije ter integracije in sta bili dober kazalec dosežene
stopnje pripravljenosti SV za delovanje v zavezništvu (Zvita podlasica, 2005).
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6.5 UČINKI VOJAŠKE AKTIVNOSTI NA VADIŠČU POČEK IN STRELIŠČU BAČ NA
IZBRANE ELEMENTE POKRAJINE
Leta 2006 so na Inštitutu za ekološke raziskave ERICO Velenje izvedli obsežno raziskavo, s
katero so določili vpliv vojaškega poligona Poček na okolje. Primarni cilj raziskave je bil
identificirati vpliv vojaških aktivnosti na vse segmente okolja z določitvijo vsebnosti kar
najširšega nabora parametrov v različnih tipih vzorcev (prst, voda, sediment, rastlinstvo,
živalstvo). Namen je bil prepoznati problematična onesnažila in oceniti njihovo kopičenje v
posameznih segmentih okolja, izdelana je bila študija ranljivosti okolja, ocenjene
regeneracijske spodobnosti območja in priporočene aktivnosti za zmanjšanje vpliva na okolje
in preprečevanje onesnaževanja, pripravljeni so bili predlogi za ublažitev morebitnih
negativnih vplivov na okolje, predlagano je bilo ustrezno opazovanje in raziskave (Al-Sayegh
Petkovšek et al., 2006).

6.5.1 Relief
Relief na območju vadišč in strelišč spreminjajo detonacije različnih eksplozivov v obliki
granat, ročnih bomb, minometov in uničevanje NUS-ov. Detonacije pustijo večje in manjše
luknje oz. kraterje, ki spremenijo izgled pokrajine, uničijo tamkajšnje rastlinstvo in prst,
posledice so še požari in onesnaženje.
Udarna sila eksplozij del prsti vrže iz kraterjev, večji del pa stisne ob njihove stene. Zbita prst
se s časoma povsem zrahlja, reliefna oblika (krater) pa ostane prepoznavna tudi čez več let. Po
nastanku kraterjev pa relief dodatno spreminja erozija, voda s pobočij kraterjev odnaša
material na dno.
Slika 18: Skica značilnega kraterja, ki nastane
ob eksploziji

Slika 19: Kraterji eksplozij na kmetijskih
zemljiščih v južnem Vietnamu

Vir: Zorn, Komac, 2009

Vir: Zorn, Komac, 2009

Razvoj prsti v spremenjenih razmerah poteka v kraterjih hitreje kot v njihovi okolici, saj se v
dnu nabirajo organske snovi in voda. Obstreljevanje lahko vpliva tudi na površinske in
podzemne vodne razmere (Zorn, Komac, 2009).
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Slika 20: Značilno pobočje pred in po obstreljevanju

Vir: Zorn, Komac, 2009
K spremembi reliefa pripomorejo tudi gradnja nastanitvenih objektov in drugih zgradb, ki jih
vojska potrebuje pri svojem delovanju na vadiščih in streliščih, gradnja zaklonilnikov,
postavljanje tračnica za uporabo premikajočih tarč, itd.
Zaradi vseh teh objektov imajo vojaška območja tipičen izgled in jih je precej lahko
prepoznati, saj se precej razlikujejo od ostalih civilnih objektov v okolici.

6.5.2 Tla
Na onesnaževanje tal vplivajo uporaba minsko eksplozivnih sredstev, emisije nafte in naftnih
derivatov, olj, maziv, poškodbe na vozilih, gaženje težkih vozil, še posebej v primeru
razmočenega terena.
Ena izmed posledic vojaških aktivnosti je zbitost tal. Tla, ki vsebujejo velik odstotek kamenja
in kjer so prsti plitvejše od 15 cm, so bolj izpostavljena zgoščevanju in zbijanju, še posebej na
območjih, kjer vozijo tanki in oklepniki. Zgoščevanju so predvsem v globljih plasteh
podvržena tudi s travo porasla tla, ki so manj obremenjena in občasno služijo kot vozne poti,
vendar ne toliko, da bi bila rastlinam pri rastju onemogočena pot na površje.
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Raziskava (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006) temelji na ugotavljanju onesnaženosti tal z
anorganskimi in organskimi nevarnimi snovmi:
anorganske
ga
nevarne snovi:
svinec (Pb) – najvišje vrednosti svinca so bile ugotovljene na pehotnem
strelišču, kjer so dosegle kritično vrednost10, predvsem zaradi uporabe
svinčenih nabojev, kritična vrednost je zaznana tudi v rajonu ciljev, opozorilna
vrednost pa v osrednjem območju rajona ciljev, na ciljnem območju
protiletalskega orožja ter na poligonu za metanje ročnih bomb;
kadmij (Cd) – najvišje vrednosti so bile ugotovljene na poligonu za metanje
ročnih bomb, na pehotnem strelišču in v območju ciljev (opozorilna vrednost);
baker (Cu) – presežena kritična vrednost je na pehotnem strelišču, opozorilna
na območju rajona ciljev ter na poligonu za metanje ročnih bomb. Vzrok
onesnaženja z bakrom je predvsem v uporabi streliva in nabojev, obloženih z
bakreno plastjo;
arzen (As) – najvišje vrednosti so bile zaznane v Zeleni dolini, ki služi za
detonacijo in uničenje NUS;
nikelj – povprečno je zaznan na celotnem vadišču;
krom (Cr) – povsod je zaznana mejna presežena vrednost;
cink (Zn) – presežena opozorilna vrednost je zaznana na območju metanja
ročnih bomb (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006);
organske nevarne snovi:
vsebnost mineralnih olj in ogljikovodikov, ki izhajajo iz nafte je v mejah
normale, razen na območjih, kjer so prisotna oklepna vozila (na Mlečnem
hribu), vendar se opozorilni vrednosti ne približajo. Na splošno tla na vadišču z
organskimi snovmi niso onesnažena, so v mejah normale in še ne ovirajo
življenjskih razmer oz. podtalnice. Prisotno je onesnaževanje z izpušnimi plini,
zbijanje in zgoščevanje tal ter izlivi olja in nafte (Al-Sayegh Petkovšek et al.,
2006).
Povečane vsebnosti težkih kovin so bile ugotovljene na pehotnem strelišču oz. poligonu za
metanje ročnih bomb in na območju uničevanja streliva in eksplozivov. Verjetnost škodljivih
vplivov na ali učinkov na okolje ali zdravje človeka zaradi onesnaževanja s svincem,
kadmijem in bakrom je na poligonu za metanje ročnih bomb, onesnaženje tal je še posebej
izrazito na pehotnem strelišču, in sicer zaradi preseženih kritičnih vrednosti bakra in svinca.
Na teh območjih lahko tla obravnavamo kot degradirana, na njih je potrebna tudi sanacija.
Vpliv svinca na zdravje se kaže v poškodbi možganov, skupina z največjim tveganjem pa so
otroci do 7. leta starosti. Klinični znaki kronične zastrupitve s svincem se odražajo kot
utrujenost, slabokrvnost, motnje vedenja in razpoloženja, motnje psihomotoričnih funkcij,
okvare ledvic in kostnega sistema. Dolgotrajna izpostavljenost kadmiju vodi do kopičenja le10

Ur. L. RS 68/96, Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh: mejna
imisijska vrednost je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se
zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri kateri se ne poslabšuje kakovost podtalnice ter
rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi; opozorilna
imisijska vrednost je gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah rabe tal verjetnost
škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje; kritična imisijska vrednost je gostota posamezne
nevarne snovi v tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso
primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.
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tega v ledvicah in njihove okvare, prizadetosti pljuč in krhkosti kosti. Pri prebivalstvu v
okolici poligona Poček in strelišča Bač splošne razširjenosti z zastrupljenostjo s svincem in
kadmijem sicer ni opaziti, kot je to na primer prisotno pri prebivalcih Zgornje Mežiške doline,
v telesih katerih so zaradi dolgotrajne izpostavljenosti svincu in kadmiju izmerili visoke
vsebnosti težkih kovin in posledično pojavljanje bolezni, povezani z njimi (Vpliv težkih
kovin…, 2010).
Razlike v vsebnosti ksilena in toluena11 glede na namembnosti območja niso izrazite, vendar
so povečane na celotnem vadišču. Mestoma so povečane tudi vsebnosti mineralnih olj in
PAHov, vendar so še v mejah, ki ne ovirajo življenjskih razmer za rastline in živali oz. ne
ogrožajo podtalnice (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).

6.5.3 Zrak
Dejavnosti SV prispevajo k emisiji snovi v zrak zaradi:
emisij iz transportnih sredstev (osebnih, terenskih, tovornih, oklepnih in drugih
vojaških vozil),
prahu zaradi transporta in zadetkov v cilje,
snovi, ki se v obliki plinov, aerosolov in trdnih delcev v zrak sproščajo ob streljanjih
in detonacijah eksploziva,
emisij iz agregatov,
preletov letal in helikopterjev,
morebitnih požarov v naravi, itd. (Strokovne podlage…, 2010).
V raziskavi je bila določena količina prašne usedline in vsebnost težkih kovin v njej, ocenjene
so bile tudi emisije plinastih onesnažil in trdnih delcev, ki so rezultat prometa na poligonu.
Najvišja vrednost prašne usedline je bila ugotovljena le na merilnem mestu ob poligonu
oklepnih vozil, kjer so vojaške dejavnosti, ki vplivajo na nastanek prahu najpogostejše. Na
nastanek prahu pa vsekakor vplivajo tudi eksplozije pri detonaciji in uničevanju NUS-ov.
Emisije plinastih onesnažil (CO, CO2, NOx, trdni delci, benzen) sicer predstavljajo
obremenitev za okolje, vendar je njihov delež na vadišču, če ga primerjamo z emisijami, ki ga
prispeva transport na bližnji avtocesti Koper – Ljubljana, zanemarljiv. Najvišje vrednosti
emisij izvirajo iz oklepnikov, emisije trdnih delcev so sicer značilne za stare dizelske motorje.
Velik prispevek k filtraciji zraka prispeva tudi gozd, ki obdaja vadišče in preprečuje oz.
zmanjšuje širjenje prahu v okolico (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).

11

Ksileni so nevarna organska topila, ki se uporabljajo v industriji, predvsem petro kemiji in gradbeništvu.
Ksilene se uporablja tudi v čistilnih sredstvih, razredčilih, barvah ter lakih. V manjših količinah ga najdemo tudi
v letalskih gorivih in bencinu, dodani so raznim premazom. So vnetljivi ter v stiku škodljivo vplivajo na okolje
in človeško telo. Posebno nevarnost predstavljajo kot onesnaževalci okolja. Predvsem nevarne, z vidika vpliva
na zdravje ljudi, so posledice v primeru onesnaženja podtalnic; toluen je brezbarvna vnetljiva tekočina z vonjem
po benzenu. Sintetično jo pridobivajo iz bencinskih frakcij, uporabljajo pa kot topilo in razredčilo za lake.
(Varnostni listi 2511/2, 2006; 2031/3, 2006 ).
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Kljub temu, da je območje razmeroma dobro prevetreno, lahko ob manj ugodnih vremenskih
razmerah in intenzivnih vajah dim in predvsem vonj po smodniku prinese do najbolj
izpostavljenih naselij (npr. Bač, Rakitnik, Žeje). V raziskavi o vplivu vojaških dejavnosti na
okolje menijo, da koncentracije v zraku naselij niso tolikšne, da bi bile zdravju škodljive, so
pa lahko moteče (Strokovne podlage…, 2010).
6.5.4 Vode
Vojaške dejavnosti imajo vpliv tudi na onesnaževanje vodnih virov z odpadnimi vodami s
površja, naftnimi derivati v primeru razlitja, operacijami, ki vključujejo premagovanje rek in
odlagališči različnih odpadkov. Območji Počka in Bača ležita na občutljivem kraškem terenu,
za katerega je značilna majhna samočistilna sposobnost, posledica tega pa je večja nevarnost
širjenja onesnaževanja. Močno kisla ali alkalna tla na območju poligona odražajo vpliv
vojaških dejavnosti, saj so tla na območju krasa običajno nevtralna (oz. rahlo alkalna).
S pomočjo sledilnega poskusa, ki so ga izvedli na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU
je bila ugotovljena zelo dobra povezava vojaškega poligona Poček z izviri Malenščice in
Vipave in s Pivko v Planinski jami ter strelišča Bač z reko Pivko. Povezava je razvidna iz
vsebnosti vode s težkimi kovinami, mineralnimi olji in toluenom. Nobeden od odvzetih
vzorcev ni presegel dovoljenih vrednosti za onesnažila. Izmerjene so sicer povečane vsebnosti
določenih kovin (svinec, nikelj, baker, krom, kadmij). Povečane vsebnosti tovrstnih onesnažil
so določili tudi na vadišču, zato je onesnaženje voda verjetno posledica spiranja onesnaženih
tal s padavinami z območja vadišč (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).
6.5.5 Rastlinstvo in živalstvo
V segmentu rastlinstvo se je raziskava usmerila na določitev vsebnosti težkih kovin v trpotcu
(Plantago lanceolata) in gozdnih sadežih. Vsebnosti težkih kovin v trpotcu se nahajajo v
okviru dovoljenih vrednosti, nekoliko višje so le na pehotnem strelišču zaradi onesnaževanja s
svincem, zmerna onesnaženost s svincem pa je bila ugotovljena tudi pri glivah.
Vsebnost kadmija pri gozdnih plodovih je nizka, razen na enem izmed tabornih prostorov in
na območju osrednje tankovske steze, zelo velika vsebnost kadmija pa je bila izmerjena v
plodovih brina, rastočega ob poligonu oklepnih vozil (Ivanji vrh).
Vsebnosti težkih kovin v užitnih plodovih za prehrano ljudi niso problematične, medtem ko
so v nekaterih vrstah gob vrednosti tako visoke (glive imajo izjemno sposobnost kopičenja
težkih kovin), da njihovo uživanje ni priporočljivo oz. ga je zaželeno omejiti.
Zaradi svojega višjega položaja v prehranjevalni verigi so prostoživeče živali zelo pomemben
sestavni del vseh ekosistemov. Hkrati pa so zelo občutljive na okoljske spremembe, zato
dobro odražajo stanje oz. kakovost njihovega življenjskega okolja, bodisi s pojavnostjo – s
prisotnostjo oz. odsotnostjo v določenem habitatnem tipu, številčnostjo populacije, s
fiziološkimi, morfološkimi in anatomskimi odzivi in z vsebnostmi določenih strupenih snovi
v njihovih tkivih.
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Raziskavo na področju živalstva so opravili v dveh ločenih segmentih: biomonitoring12
onesnaženosti okolja s svincem z uporabo rogovja srnjadi in ugotavljanje biotske pestrosti
favne na območju poligona. V prvem delu so s posebnimi metodami določili vsebnosti svinca
v rogovju srnjakov, uplenjenih na območju vojaškega poligona v letih 1974 – 2005, v drugem
delu pa so opravili več terenskih popisov vrst ptic ter ugotavljali stanje o divjadi.
Ugotovljeno je bilo, da je rogovje srnjakov idealen pripomoček za zgodovinski
biomonitoringa onesnaženosti okolja s svincem. V zadnjih tridesetih letih se je na območju
vadišča, podobno kot drugod po Sloveniji in Evropi, onesnaženost s svincem močno
zmanjšala. Rezultati raziskave so pokazali, da je (bila) biocenoza na območju Počka relativno
močno izpostavljena svincu. Domnevno so temu vzrok vojaške dejavnosti in potencialni vpliv
daljinskega transporta ali obremenjevanje ekosistemov zaradi intenzivnega prometa (bližin
avtoceste).
Vojaška dejavnost z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti nikakor ni moteča, ampak je v
nekaterih primerih celo dobrodošla, npr. zaradi dejavnosti se preprečuje zaraščanje pokrajine,
delno je tudi omejen dostop za prebivalce, negativno pa vpliva s fizičnimi poškodbami
vegetacije, požari, hrupom, emisijami pri uporabi plinskih sredstev, dimnih zaves, ipd
(Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).

6.5.6 Hrup
Hrup z vojaških vadišč ne prištevamo v kategorijo škodljivosti, saj se le-ta pojavlja v glavnem
v enakomernih intervalih in večinoma na istih mestih, na ostalem območju vadišča je prehod
večinoma neoviran. Čeprav se zdi, da vojaške vaje vključujejo močan hrup, nasilje in se zdijo
spektakularne, pa se zanje uporablja v večini primerov le del celotnega območja,
namenjenega vojaškim dejavnostim.
Območje v okolici OSVAD PO je v glavnem obremenjeno z impulzivnim hrupom, kot
posledice uporabe različnega orožja. Zanj je značilen zelo kratek čas trajanja, ima hiter porast
zvočne ravni, čemur sledi hiter padec. Hrup, ki ga povzročajo vojaške sile med urjenjem,
zlasti z orožjem, je visok in zdravju na splošno nevaren ter predstavlja tveganje za nastanek
zdravstvenih okvar. Naselja so od območij vojaških urjenj praviloma oddaljena najmanj
kilometer. Prebivalci naj bi tako bili izpostavljeni bistveno nižjim ravnem hrupa. Neposredne
ogroženosti zaradi energijskih učinkov hrupa pri njih ni pričakovati, glavni predmet pritožb
pri impulzivnem hrupu v okolju pa je povezan z vznemirjenjem med počitkom in spanjem
(Strokovne podlage…, 2010).
Drugi viri hrupa, ki so povezani z vadbenimi aktivnostmi na OSVAD PO, so manj
problematični. To so transport vojaških enot in opreme, ki je prisoten tudi v civilnem prometu
(tovorna vozila, osebna vozila, avtobusi) ter transport z bojnimi mobilnimi sredstvi (oklepna
vozila, helikopterji, letala) (Strokovne podlage…, 2010).
12

Biomonitoring pomeni merjenje in spremljanje sprememb v organizmih, tkivih, tekočinah, celicah ali
biokemičnih procesih, nastalih zaradi izpostavljenosti organizma kemikalijam. Biomonitoring v ožjem smislu
pomeni merjenje koncentracij kemikalij v krvi, urinu, laseh, nohtih ali v tkivih, npr. podkožnem maščevju (Urad
RS za kemikalije, 2010).
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Če hrup od vojaških aktivnosti primerjamo s precej bolj negativnimi učinki, kot so erozija,
požari, itd, ugotavljamo, da se ustvarja umetna simulacija naravnih razmer (hrupnih motenj),
ki ustvarja oz. ohranja pionirske vrste. Nenavadni habitati, ki gostijo veliko redkih rastlinskih
in živalskih vrst, se ustvarjajo samo na vojaških območjih. Luknje in vdolbine, ki jih za seboj
pustijo težka vozila, se napolnijo z vodo in tako postanejo gojitveno območje različnim
vrstam npr. dvoživk (Life, natura2000..., 2005).
Hrup z vojaških območij verjetno še najbolj moti okoliško prebivalstvo. Domačini imajo
različna mnenja. Prebivalci, ki ob poligonih živijo že daljši čas, so se na hrup streljanj,
eksplozij ter preletov letal in helikopterjev že navadili in jih dejavnosti vojske ne motijo. Bolj
moteč hrup naj bi bil v okolici Počka, bolj izpostavljeni sta naselji Rakitnik in Žeje. Ljudje so
se morali režimu vojaškega usposabljanja prilagoditi, predvsem to velja za lastnike parcel, ki
so znotraj vojaškega območja in je dostop do njih v času vojaških vaj omejen ali prepovedan.
Sicer pa vojaške vaje, ki so hrupne, ne potekajo vsak dan, kontinuirano in z isto
intenzivnostjo, dejavnosti so vnaprej napovedane.
6.5.7 Ocena ogroženosti zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS)
NUSi na območju Počka in Bača so posledica vojn v preteklosti, pa tudi aktualnih vojaških
dejavnosti. Veliko vojaškega materiala in minskoeksplozivnih sredstev je bilo nakopičenih
tudi v obdobju Jugoslavije.
Strokovnjaki ocenjujejo, da je na širšem območju Počka in Bača ostalo neeksplodirano okoli
100 000 ubojnih sredstev, tudi zaradi vadišč, kjer so potekala urjenja in streljanja z orožji
različnega kalibra. NUSe lahko pričakujemo na območju nekdanjih zasutih skladišč, v kraških
jamah in breznih, ki so tudi na območju Počka in Bača. Območje so sicer počistili, še vedno
pa obstaja verjetnost, da se najde NUS.
Najdba NUS je vezana predvsem z različnimi posegi v prostor:
zemeljska dela pri vseh izkopih ob pripravljalnih gradbenih delih,
posegi na infrastrukturi (adaptacije poti, cest, itd),
ob obiskih v jamah, sprehodih v gozdu,
ob posegih občanov na svojih parcelah.
Ob vseh navedenih možnih različnih najdbah NUS lahko pride do neprimernega rokovanja z
njimi, kar predstavlja veliko verjetnost za njihovo aktiviranje. Pomembno pa je tudi dejstvo,
da območje spada med požarno ogrožena, zato je to tudi eden izmed načinov, ki lahko
sprožijo nekontrolirano eksplozijo NUSov (Ocena ogroženosti…, 2008).
6.5.8 Požarna ogroženost in organizacija varstva pred požarom (VPP)
Vojaško vadišče Poček in strelišče Bač ležita na izrazito kraškem terenu in se v celoti uvrščata
v 1. kategorijo požarne ogroženosti. Požarne ocene in izkušnje iz preteklosti kažejo, da je na
omenjenih območjih, predvsem zaradi vojaške dejavnosti, velika nevarnost za nastanek
večjega ali celo katastrofalnega požara, še posebej v sušnih in vetrovnih obdobjih. Požarno
ogroženost in možnost za širjenje morebitnega požara še povečuje vrsta favne. Večina površja
je namreč poraščena z nizkim grmičevjem in travo ter gozdom v zaledju, predvsem obrobje
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vadišča poraščajo sestoji borovcev, ki še povečujejo požarno ogroženost, na površini pa je
tudi precej suhe trave in drugega lahko gorljivega materiala.
Požarno varovanje na vadišču Poček povprečno 170 dni na leto izvajajo gasilci PGD
Postojna. Pri vseh streljanjih z večjimi kalibri je v skladu s predpisi prisotna ekipa gasilcev in
prve pomoči, kar zagotavlja hitro posredovanje v primeru izrednih dogodkov. Požarno
varovanje na strelišču Bač izvajajo gasilci PGD Knežak (Ocena ogroženosti…, 2008).
Slika 22: Prikaz stopenj požarne ogroženosti na
območju DPN OSVAD PO

Slika 21: Požarna ogroženost Notranjske regije

Vir: Ocena požarne ogroženosti…, 2008

Vir: Strokovne podlage…, 2010

Ukrepi VPP na vadišču so gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski in zmanjšujejo
možnost nastanka požara, ob njegovem morebitnem nastanku pa zagotavljajo varno
evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje. Delimo jih na:
splošne preventivne naloge vseh pripadnikov SV na vadišču,
splošne preventivne gradbene, tehnološke in tehnične ukrepe,
preventivne ukrepe VPP na vadišču,
posebne preventivne ukrepe (izdelava požarnih ocen in požarnih redov),
usposabljanje pripadnikov gostujoče enote z ukrepi VPP in
organizacijo opazovanja, javljanja in alarmiranja nevarnosti pred požarom (Čekada,
2010).
V času priprav in izvajanja aktivnosti se mora zagotoviti:
pred vsakim izvajanjem aktivnosti mora vodja aktivnosti preučiti »Požarni red
OSVAD PO« in med izvajanjem aktivnosti upoštevati in izvajati splošna navodila in
posebne preventivne ukrepe VPP, delo pa organizirati in voditi na tak način, da s tem
ne povzroči nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije. Ta je tudi odgovoren za
korektno izvajanje ukrepov varstva pred požarom, z njimi mora seznaniti vse
pripadnike svoje enote;
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pred vsakimi vajami poveljnik OSVAD PO pri gostujoči enoti pregleda
dokumentacijo ter ugotovi ali je enota načrtovala ukrepe varstva pred požarom za čas
usposabljanja in ali je opremljena s protipožarnimi sredstvi (gasilniki, protipožarne
metle, gasilski nahrbtniki, itd). Ugotovitve zabeleži in jih v sklopu rednega poročanja
posreduje nadrejenemu poveljstvu, ki o zadevi poroča poveljniku sil;
vzdrževanje reda in čistoče v prostorih, kjer se uporablja, skladišči ali kako drugače
manipulira z vnetljivimi, eksplozivnimi in drugimi nevarnimi snovmi;
odstranjevanje vseh vrst gorljivih odpadkov v za to namenjene kovinske ognjevarne
posode;
nadzor nad uporabo naprav za ogrevanje ter drugih naprav, ki so pod električno
napetostjo;
nadzor nad uporabo odprtega ognja in nadzor nad mesti za kajenje;
v zaprtih prostorih velja splošna prepoved uporabe odprtega ognja in kajenja;
prostori, v katerih se skladišči orožje, strelivo in MES morajo biti fizično in požarno
ločeni od drugih prostorov;
v skladu s predpisi za področje skladiščenja in uporabe nevarnih snovi, se v skladiščih
določi področja, kjer veljajo preventivni ukrepi varstva pred požarom za požarne in
eksplozijske cone (Čekada, 2010).

6.6 OCENA DEGRADACIJE OKOLJA
Pričakovano je bil največji vpliv na okolje ugotovljen na prst in relief. Glede na to, da sta tako
vadišče Poček kot strelišče Bač na kraškem terenu, obstaja nevarnost spiranja onesnaženih
snovi v podtalnico, ki je glavni vir oskrbovanja Postojne in okolice s pitno vodo, kar je ob
prekoračeni kritični imisijski vrednosti za svinec in baker na pehotnem strelišču potrebno
upoštevati.
Možnost prenosa nevarnih snovi v prehranjevalno verigo so na Inštitutu za ekološke raziskave
ERICO v sklopu poročila Določitev vpliva vojaškega poligona kot modelna študija za
varovanje in sanacijo okolja na območjih delovanja Slovenske vojske (Al-Sayegh Petkovšek
et al., 2006) raziskovali tako, da so določili njihovo vsebnost v ozkolistnem trpotcu, gozdnih
sadežih in rogovju srnjakov. Koncentracije niso presegale zakonsko predpisane maksimalne
vrednosti, so pa vrednost svinca razmeroma močno prisotne v rogovju srnjakov. Večje
vsebnosti težkih kovin so bile v gobah, kjer so presegale zakonsko predpisane največje
vrednosti, kar omejuje uporabo nekaterih vrst gob za uživanje.
V vodotokih na obrobju vadišča pa so v isti raziskavi izmerili sicer nizke vsebnosti organskih
in anorganskih onesnažil, vendar pa so v sedimentih, v katerih se že dalj časa kopičijo
onesnažene snovi, izmerili povečane vsebnosti nekaterih težkih kovin, kar bi bila lahko
posledica izpiranja tal s padavinami z vojaškega območja.
Za zaključek so na podlagi kazalnikov stanja naravnih oziroma okoljskih pokrajinskih vplivov
ocenili še stopnje razvrednotenja okolja (Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006).
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Tabela 2: Stanje (naravnih) pokrajinskih virov glede na vsebnosti težkih kovin na Počku
Območje
okoljski vir/stopnja onesnaženosti
SSO
zrak
vodni viri
tla
rastline
vode sedimenti
vadišče in strelišče
2-3
3
1-2
2
Bile
območje ciljev
2
2-3
1-2
2
poligon za vožnjo z
2
2
1-2
2
oklepniki in
transportnimi vozili
vplivno območje
1
2
poligona Poček
Opombe: SSO - samočistilna sposobnost okolja
SRO – stopnja razvrednotenja okolja

SRO

2
2
2

1-2

Legenda: Vrednostna lestvica za oceno stopenj razvrednotenja okolja (SRO) in njegovih virov:
1 = popolnoma ohranjen in zelo razpoložljiv pokrajinski vir z veliko možnostmi trajnostne rabe;
kazalniki za kakovost zraka kažejo na neonesnaženost oziroma majhno onesnaženje, stanje
vodnih virov ustreza I. kakovostnemu razredu, vsebnost težkih kovin v talnih vzorcih in
rastlinskem materialu so pod mejno dovoljeno koncentracijo (MDK);
2 = razpoložljiv, malo razvrednoten vir, še precej možnosti trajnostne rabe; kazalni prašne
usedline in težkih kovin v njej kaže na zmerno onesnažen zrak, vendar je onesnaženje pod
mejno dovoljeno koncentracijo, lastnosti vodnih in sedimentnih vzorcev uvrščajo vodne vire v
II. kakovostni razred, kazalniki za kakovost tal presegajo mejno imisijsko vrednost (MIV),
vzorci rastlinstva so večinoma onesnaženi, le redko dosegajo vrednost mejne dovoljene
koncentracije težkih kovin;
3 = deloma razvrednoten okoljski vir; kljub deloma razvrednotenemu viru možnosti trajnostne
rabe obstajajo, vendar so nujni strogi ukrepi pred dodatnim razvrednotenjem; zrak je zelo
onesnažen, saj je povečana količina prašne usedline in vsebnosti težkih kovin v njej in MDK je
presežena, merjeni kazalniki za vodne vire kažejo na lastnosti vodnih in sedimentnih vzorcev
III. kakovostnega razreda, vrednosti parametrov za stanje tal presegajo opozorilno imisijsko
vrednost (OIV), rastlinstvo je onesnaženo, saj vsi vzorci presegajo mejno dovoljeno
koncentracijo;
4 = močno oziroma popolnoma razvrednoten vir z malo možnostmi trajnostne rabe, nujen
najstrožji nadzor varovanja vira; kazalnik prašne usedline in težkih kovin v njej kaže na močno
(kritično) onesnaženost zraka, izmerjeni fizikalno-kemijski parametri uvrščajo vodne vire v IV.
kakovostni razred, torej najbolj onesnažen, vsebnosti težkih kovin v tleh presegajo kritično
imisijsko vrednost (KIV), posledično so tudi rastlinski vzorci zelo onesnaženi, saj močno
presegajo mejno koncentracijo za merjene kazalnike.

Vir: Trontelj, 2007
S pokrajinsko-ekološkega vidika so vplivi vojaškega delovanja na proučevanem poligonu
Poček kljub zmerni samočistilni sposobnosti naravnega okolja (II. razred) deloma že omejili
ali razvrednotili tamkajšnje okolje in njegove vire, predvsem to velja za tla (II. – III. razred
onesnaženosti) (Trontelj, 2007).
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Tabela 3: Ocena sprejemljivosti

Vir: Trontelj, 2007
V celoti gledano je nadaljevanje vojaške dejavnosti na OSVAD PO še sprejemljivo. Kljub
dolgoletnemu delovanju vojske na tem območju je okolje sicer do neke mere degradirano,
vendar še v mejah sprejemljivega. Najbolj problematično je obremenjevanje s hrupom, kar se
lahko regulira glede na čas in lokacijo na poligonu. Ravno tako pa je problematično
obremenjevanje vodnega podtalja, saj gre za območje z majhno samočistilno sposobnostjo in
posledično zelo veliko občutljivostjo na onesnaževanje kraških vodonosnikov, ki služijo kot
vir pitne vode. Velik vpliv je tudi na tla, tako pri vožnji težkih motornih vozil, kar se lahko
regulira z vožnjo po za to namenjenih, utrjenih poteh ter onesnaženje s težkimi kovinami pri
uporabi streliv (Brodnik, 2002).
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7 OKOLJEVARSTVENI UKREPI IN SANACIJA
MORS je v okviru presoje vplivov vojaških dejavnosti na okolje in ukrepov varovanja okolja
leta 1997 naročil prvo pomembnejšo raziskavo pri Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC
SAZU. V prvem delu so zbrani podatki o geomorfoloških pogojih, geološki in hidrogeološki
strukturi ter speleoloških značilnostih, drugi pa je obsegal ocenitev tveganja za okolje.
V okviru prostorskoureditvenih pogojev za občino Postojna je bila leta 2000 narejena
okoljevarstvena ocena za vojaško vadišče Bile. Namen je bil določiti ravnanje s prostorom in
zavezati uporabnika k načinu rabe, ki bo sprejemljiv z vidika varstva okolja. Obravnavali so
vpliv hrupa, izvedli sociopsihološko presojo in proučili vplive na posamezne segmente okolja,
gospodarske dejavnosti, vidno kakovost krajine in naravno ter kulturno dediščino.
Najobširnejša raziskava je bila opravljena med leti 2004 in 2006: Določitev vpliva vojaškega
poligona na okolje kot modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na območju delovanja
Slovenske vojske. Namen in rezultati raziskave so prikazani v poglavju o vplivu vojaškega
sektorja na okolje (Trontelj, 2007).
Leta 2010 so bile narejene Strokovne podlage s področja varstva okolja za DPN OSVAD
Postojna. Obravnavajo vplive vseh prostorskih ureditev znotraj DPN in so podane kot priloga
k DPN. Pri izdelavi Strokovnih podlag so upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora in
obsegajo naslednje segmente okolja: podnebne razmere in kakovost zraka, tla, vode,
obremenitev s hrupom, narava in biotska raznovrstnost, kmetijstvo in kmetijska zemljišča,
gozdarstvo in gozd, kulturna dediščina in krajina (Strokovne podlage…, 2010).

7.1 UKREPI PO POSAMEZNIH SEGMENTIH OKOLJA
7.1.1 Relief in tla
pri gradnji in vnašanju novih oblik, npr. nasipin, platojev, zaklonilnikov, se je
potrebno čim bolj prilagoditi obstoječemu reliefu (v sodobnih vojaških bazah in
vadiščih ponekod že veljajo okoljevarstvena merila tudi glede vplivov na relief, tako
naj bi se ob spreminjanju reliefa z gradnjo nasipov, uravnav in zaklonov čim bolj
prilagajali obstoječi izoblikovanosti površja (Brodnik, 2002, 178));
prepovedano je kakršnokoli zasipavanje obstoječih reliefnih oblik ali odstranjevanje
prsti iz njih;
površine, ki so bile med gradnjo poškodovane ali razgaljene, je treba sanirati;
ostanke bioloških in kemičnih sredstev je potrebno ustrezno uničiti ali odstraniti, da se
prepreči njihovo razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh;
poskrbeti je treba, da se pri uporabi svinčenega streliva zemljina pod tarčami preseje
in iz nje izloči ostanke streliva, oz. strelivo zadržijo tarče;
lahko gorljive in druge nevarne snovi je treba ustrezno označiti in shraniti;
taborjenje oz. postavljanje šotorov izven območij, ki so za to namenjena, je
prepovedno;
prepovedano je kurjenje večjih odprtih ognjev in požiganje izven predvidenih površin;
nenačrtovani inženirski posegi v prostor niso dovoljeni;
poskrbeti je treba za primerno ravnanje s komunalnimi odpadki (ločevanje, odvoz);
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vozni park in mehanizacija se mora redno vzdrževati, pomembno je pravilno ravnanje
z olji in mazivi;
pretakanje goriva ni dovoljeno;
pod vojaška vozila, ki dlje časa stojijo na neutrjenih površinah, je potrebno podstaviti
neprepustne lovilne posode, da se prepreči onesnaževanje tal in vode z olji in naftnimi
derivati ob morebitni netesnosti vozil;
predvideti je potrebno ukrepe za primere razlitja olja, goriva ali drugih nevarnih snovi
(Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006; Strokovne podlage…, 2010).

7.1.2 Vode
Vojaške dejavnosti v glavnem vplivajo na podzemni kraški vodonosnik, ki je zelo ranljiv za
onesnaževanje. Kraške vode, ki poniknejo, se stekajo na širše območje jugozahodne Slovenije
in napajajo nekatere, z vidika oskrbe z vodo, pomembne kraške izvire. Zaradi majhne
samočistilne sposobnosti in hitrega ponikanja vode v podzemlje je na kraškem območju skrb
za preprečevanje onesnaževanja voda še posebej pomembna (Strokovne podlage…, 2010):
čiste padavinske vode s strešnih in drugih neonesnaženih površin je potrebno v čim
večji meri uporabiti v sanitarne in tehnološke vode. Po DPN je na območju Počka
predvidena mala komunalna čistilna naprava (DPN, 2010);
meteorno vodo z asfaltiranih prometnih površin oz. parkirišč je potrebno speljati čez
lovilce olj in maščob ter usedalnike, če obstaja nevarnost odplavljanja onesnaževal;
pod vozila na parkiriščih je potrebno namestiti lovilce olj. Če so količine snovi v
lovilcih olj in maščob prevelike, jih je potrebno sproti odstranjevati;
v primeru razlitja nafte in naftnih derivatov je potrebno uporabiti nevtralizacijska
sredstva;
ostanek bioloških in kemičnih sredstev je treba ustrezno uničiti ali odstraniti, da
preprečimo njihovo razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh;
hitrost vožnje je treba omejiti, da se zmanjša možnost nesreče;
kot pri ukrepih za varstvo tal, je tudi pri vodovju prepovedano pretakanje goriva,
ravno tako pa je treba pod stoječa vozila namestiti lovilnike olj in naftnih derivatov;
uporabo kemičnih sredstev je treba omejiti, določiti, kje se smejo uporabljati
eksplozivna sredstva in preprečevati onesnaženje vodnih virov (Al-Sayegh Petkovšek
et al., 2006; Strokovne podlage…, 2010).

7.1.3 Zrak
izbira lokacije z boljšo prevetrenostjo;
izbor streliva z manjšo vsebnostjo nevarnih snovi (t. i. »zeleno« strelivo);
redno vzdrževanje vozil, optimiziranje načina vožnje;
postavitev manjših vetrnih in sončnih elektrarn za pridobivanje električne energije
namesto diesel agregatov;
če pride do premočne zadimljenosti, je potrebno prekiniti streljanje ali druge
dejavnosti (možna povišana koncentracija ogljikovega monoksida v zraku);
v primeru lokalne preobremenjenosti zraka z izgorki med streljanjem in eksplozijami
je treba začasno prekiniti dejavnosti Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006; Strokovne
podlage…, 2010).
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7.1.4 Hrup
Pri vojaških vadbenih dejavnostih je za razliko od industrijskih, cestno prometnih in
železniških hrupnih virov manj možnosti za izvajanje uspešnih protihrupnih posegov.
Potencialne omilitvene ukrepe delimo na:
primarne: nanašajo se na posege na samem orožju, zrakoplovih in drugih virih hrupa.
Pri nabavi bojne in transportne opreme je potrebno pozornost posvetiti tudi njenim
hrupnim karakteristikam in po možnosti dati prednost tistim z manjšimi emisijami
hrupa. Možni pa so tudi protihrupni posegi na že obstoječih virih hrupa (vgradnja
dušilcev, povečanje zvočne izoliranosti posameznih delov ohišja, itd.);
sekundarne: ukrepi na poti razširjanja hrupa od vira do za hrup občutljivih objektov
(protihrupno zavarovane strelske linije, protihrupne pregrade oziroma nasipi).
Slika 23: Primeri protihrupno zavarovanih strelskih linij

Vir: Strokovne podlage…, 2010, str. 152
S protihrupnimi pregradami se lahko doseže določene protihrupne učinke le za vire na
zemlji. Postavitev protihrupnih pregrad je odvisna od lokacije in reliefa posameznega
strelišča. V primeru, ko pregrade ni možno postaviti v neposredni bližini streljanj, ni
pričakovati pomembnejših znižanj ravni hrupa. To velja tudi za hrupne helikopterske
in letalske operacije (Strokovne podlage…, 2010).
Dodatni protihrupni učinek imata tudi mehka in debela snežna odeja ter gozd;
organizacijske: vezani so na primerno razporeditev časa izvajanja hrupnih operacij.
Najmanj občutljivo obdobje za hrup je med 6. in 18. uro, zato naj bi bila večina
hrupnih operacij skoncentrirana na to obdobje (Strokoven podlage…, 2010);
terciarne: v to skupino se prišteva pasivno protihrupno zaščito notranjosti bivalnih in
drugih prostorov (kakovostnejša zvočna izoliranost zlasti oken in vrat). Tovrstni
ukrepi se praviloma izvajajo, če vsi ostali ukrepi niso možni, saj ne razbremenjujejo
okolja v širšem smislu ampak smo določene objekte (Strokovne podlage…, 2010).
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7.1.5 Flora in favna
pomembno je spremljati stanje tako vegetacije kot živalstva;
preprečiti oz. omejiti je treba uporabo kemičnih sredstev, ki bi lahko škodljivo
vplivala na razvoj vegetacije;
vojaška vozila se smejo gibati le po za to določenih poteh oz. območjih;
glede na stanje na vadišču in strelišču je potrebno vzpostaviti dodatne
požarnovarnostne ukrepe (v primerih povečane požarne nevarnosti);
na vojaških območjih je treba zagotoviti prehodnost in ustaljene migracijske poti
divjadi;
omogočiti varen dostop do objektov, namenjenih divjadi, in možnost lova, kjer je to
dopustno;
s pravilno shrambo organskih odpadkov in nevarnih snovi preprečiti dostop divjadi do
njih Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006; Strokovne podlage…, 2010).
7.1.6 Naravna in kulturna dediščina ter hrup in splošna varnost
zaradi vplivov na podzemni svet je treba upoštevati vse vodovarstvene predpise;
na območju spomenikov so prepovedani vsi posegi, ki bi kakorkoli vplivali ali
spremenili vsebino ali obliko spomenika;
na streliščih se mora upoštevati navodila upravljavca strelišča, ki določajo dinamiko
streljanja iz posameznih vrst orožja, katera je specifična za posamezno strelišče;
predvideti je potrebno ustrezno skrajšanje časa streljanja iz posameznih vrst orožja,
odvisno od stopnje povzročenega hrupa, prav tako je treba v primeru nočnega
streljanja ustrezno določiti čas streljanja iz posameznih vrst orožja;
vadišča in cilji za metanje rožnih bomb, uporabo razstreliva in izstrelkov ter
uničevanje NUSov morajo biti ustrezno oddaljeni od osebja;
pripraviti je treba načrt v primeru ekološke nesreče;
minskoeksplozivna sredstva je treba skladiščiti v ograjenem prostoru;
med izvajanjem aktivnosti je treba preprečiti prosto gibanje na nevarnih območjih
(Trontelj, 2004; Al-Sayegh Petkovšek et al., 2006; Strokovne podlage…, 2010).

7.2 RAVNANJE Z ODPADKI
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) je glavni
predpis, ki okvirno ureja način ravnanja z odpadki.
Po Pravilniku o ravnanju z odpadki je odpadek »vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od
skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki je sestavni del tega
pravilnika, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu
škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Odpadek je tudi vsaka snov ali predmet,
razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja
ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati,
predelati ali odstraniti na predpisan način (Ur. l. RS 84/98, 2010)«.
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7.2.1 Vrste odpadkov v SV
Odpadke, ki se pojavljajo v SV delimo na komunalne, nevarne in posebne odpadke.
Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v naseljenih območjih in je njihovo
odstranjevanje urejeno z ustrezno dejavnostjo. Lahko so gospodinjski, njim po sestavi
podobni, kosovni odpadki, odpadki z živilskih trgov in od čiščenja ulic, ločeno zbrane
frakcije, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na
površinah in objektih v javni rabi in so večinoma trdni, ter po sestavi raznovrstni. Ker so viri
tovrstnih odpadkov razpršeni, prav tako pa tudi njihove količine, se ravnanje z njimi
zagotavlja na krajevni ravni. Večinoma jih odstranjujejo komunalna podjetja ali druga
podjetja, ki skrbijo za zbiranje, sortiranje, predelavo, sežiganje, odlaganje in druge načine
odstranjevanja in ravnanja s tovrstnimi odpadki. V vojašnicah te odpadke zbirajo ločeno po
posameznih frakcijah (papir, biološki odpadki, embalaža, itd.), na t. i. ekoloških otokih
(Trontelj, Kavčič – Škufca, 2004).
Slika 24: Vrste komunalnih odpadkov
odpadna embalaža
les
kovine

steklo

KOMUNALNI
ODPADKI

biološki odpadki

ostanek odpadkov
papir in karton

Vir: Trontelj, Kavčič – Škufca, 2004
Nevarni odpadki so odpadki, razvrščeni v eno od skupin odpadkov, določenih v
klasifikacijske seznamu nevarnih odpadkov (Ur. l. RS 84/98). To so vse odvržene snovi, ki so
zaradi svojih bioloških, kemičnih ali fizikalnih lastnosti, torej vnetljivosti, korozivnosti,
reaktivnosti in strupenosti, škodljive za človekovo zdravje in okolje, hkrati pa nimajo
vrednosti, ker jih ne moremo ponovno uporabiti (Trontelj, Kavčič – Škufca, 2004) (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 itd.) Vsi nevarni izdelki so na embalaži primerno označeni.
Nevarni odpadki so tudi vsi odpadni proizvodi, ki vsebujejo (hlapne) kemikalije. Te so:
vnetljive - odpadki, ki lahko zagorijo ali povzročijo požar;
jedke - tiste snovi, ki razžirajo material (npr. kisline in alkalne baze);
eksplozivne ali reaktivne - snovi, ki lahko povzročijo eksplozijo ali sprostijo nevarne
in strupene snovi, kadar pridejo v stik z zrakom, vodo ali drugimi kemikalijami;
strupene - snovi, ki so strupene ali lahko povzročijo zastrupitev, če so izpostavljene
dlje časa (npr. pesticidi, herbicidi, živo srebro);
radioaktivne - snovi, ki so sposobne uničiti človeške celice in kromosomski material.
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Nevarni odpadki ne spadajo na ekološki otok ali med mešane komunalne odpadke. Zato jih
moramo oddati v zbirni center ali ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov na terenu. Nevarne
snovi zahtevajo sekundarno zajetje. Namen tega je, da ščiti podlago pred morebitnim
razlitjem, zaželeno pa je tudi, da so nevarni odpadki shranjeni pod nadstreškom, da se
prepreči morebitno izpiranje z deževnico. Tovrstnim odpadkom je potrebno nameniti posebno
pozornost, saj so nevarni tako človeku, kot tudi okolju. Na vsakem izdelku, ki spada k
nevarnim odpadkom, je zapisano, kako ga uporabljati ter kako ravnati z njim ob koncu
življenjske dobe.

Posledice nepravilnega ravnanja z nevarnimi snovmi:
pri menjavi motornega olja se lahko zgodi, da le-to steče na tla. Takšno početje lahko
povzroči hudo onesnaženje podtalnih voda;
nevarnih odpadkov ne odlagamo na deponijo za komunalne odpadke. S tem se lahko
ogroža zdravje ljudi, prav tako obstaja možnost, da bodo nevarne kemikalije pronicale
v zemljo in tako ob večjih nalivih dežja onesnažile tako zemljo in vodotoke v okolici
kot tudi podtalnico (Nevarni odpadki, 2010).
Pri ravnanju z nevarnimi snovmi je treba upoštevati nekaj temeljnih pravil:
odpadna olja, tehnične tekočine, odpadno mast in naoljene odpadke ter oljne filtre se
zbira v ločene in posebej označene kovinske posode;
odpadne baterije in akumulatorje se zbira v plastičnih zabojih;
naoljenih odpadkov in oljnih filtrov se ne sme odlagati v zabojnike za mešane
komunalne odpadke;
oljne filtre je treba pred odstranitvijo v namenski zabojnik odcediti in stisniti;
odpadnih motornih in menjalniških olj se ne sme mešati s hladilnimi tekočinami, vodo
ter pralnimi in čistilnimi sredstvi;
polne posode odpadkov lahko prevzame samo uradno pooblaščeni zbiralec.
Posebni in drugi odpadki ne sodijo med komunalne ali nevarne odpadke. Zaradi količine in
specifičnih lastnosti je treba z njimi ravnati na posebej predpisan način. To so odpadki, ki
nastajajo zaradi posebnosti vojaških dejavnosti: eksplozivi, smodniki, izrabljena bojna
tehnika, izrabljene pnevmatike, gradbeni odpadki, itd. Zbirajo se v namenskih posodah ali
zabojnikih, odvažajo pa jih pooblaščeni zbiratelji (Trontelj, 2004).
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Slika 25: Najpogostejši nevarni odpadki v vojski
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Vir: Trontelj, Kavčič – Škufca, 2004

7.2.2 Zbiranje in odvoz odpadkov
Ločevanje odpadkov ali razvrščanje mešanih komunalnih odpadkov je smiselno, če kasneje
posamezne sestavine uporabimo v sekundarne namene ali jih sežgemo. V nekaterih
vojašnicah pokošeno travo, odpadlo vejevje in druge biološke odpadke kompostirajo. Ostali
odpadki se zbirajo na točkah, ki so za to namenjene.
Komunalne odpadke, ki so nastali v času usposabljanja na vadišču, se odlaga v ustrezne
označene zabojnike, v kolikor zabojnikov ni na razpolago ali so polni, povzročitelj odpadke
ustrezno skladišči in jih po končanem usposabljanju odpelje v matično vojašnico. Povzročitelj
komunalnih odpadkov v času terenskega usposabljanja ločeno zbora plastiko, ostalih
komunalnih odpadkov se ne ločuje, razen kadar se v naprej predvideva nastanek večje
količine določene vrste odpadka (npr. karton, les).
Najboljša lokacija za postavitev točke za zbiranje nevarnih odpadkov na terenu je v bližini
mesta, kjer takšne odpadne snovi nastajajo. Poskrbeti je potrebno za zadostno varnostno
razdaljo od mest in opreme, katero lahko hitro zajame ogenj ali jih uniči eksplozija. Točke za
zbiranje se postavijo v bližino krajev za vzdrževanje vozil, stran od prostorov za spanje in
prehranjevanje, v bližino servisnih poti za lažji odvoz, na površino s sekundarnim zajetjem
(tlakovane površine, postavitev lovilnih posod), na mesto, kjer je nadstrešek ali drugo kritje,
na zemljišče, kjer ni korenin, kamenja, skal ali drugih predmetov, ki bi ovirali hojo. V času
zbiranja odpadkov je treba mesto zavarovati pred živalmi in ga ustrezno označiti, redno je
treba pregledovati območja z nevarnimi odpadki in pravilno izvajati ukrepe s področja varstva
okolja.
Tulce in kovinske odpadke izvajalci aktivnosti po končanem streljanju poberejo in jih
deponirajo v namenski zabojnik.
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Pri odvozu morajo biti odpadki pakirani tako, da se prepreči vpliv na okolje, na embalaži ali
zabojniku pa mora biti vidna oznaka odpadka. Nevarni odpadki, ki se zbirajo ali skladiščijo,
morajo biti označeni skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi (Trontelj,
Kavčič – Škufca, 2004).

7.3 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) KOT INSTRUMENT VAROVANJA
OKOLJA
Učinkovitega obrambnega sistema si brez informacijske tehnologije (IT) ne moremo več
predstavljati, prav informacija pa je postala najnevarnejše orožje. Bojišče postaja vse bolj
virtualno, še vedno pa je zbiranje, analiza, prenos in uporaba informacij izrednega pomena
tako pri vojaškem usposabljanju kot tudi načrtovanju in rabi prostora za potrebe vojske.
V obrambi se zaradi pomanjkanja možnosti uporabe oborožitvenih sistemov, visoke cene za
polnitev sodobnih oborožitvenih sistemov in visokih stroškov za pripravo in izvedbo
kompleksne vojaške vaje ter vse večjega pritiska civilnega prebivalstva čedalje pogosteje
uporabljajo simulacije, ki omogočajo bolj realistično predstavitev številnih scenarijev in vsaj
v določenih fazah nadomeščajo usposabljanje na vojaških poligonih (Prebilič, 2004).
Uporabo IT odlikuje velika učinkovitost, natančnost in hitrost ter pozitivne posledice za
okolje. Vse večji pomen dobiva v vojaškem usposabljanju in urjenju, predvsem zaradi velikih
stroškov in prekomernega obremenjevanja okolja s klasičnimi metodami. IT je pomembna
tudi pri načrtovanju in trajnostni rabi vojaških objektov, saj z različnimi orodji omogoča,
olajša in optimizira rabo prostora. Tako je mogoče predvideti negativne vplive, jih zmanjšati
ali celo odpraviti, hkrati pa simulacija omogoča preverjanje različnih situacij, ki bi se lahko
zgodile na bojišču in bi jih bilo na terenskem usposabljanju nevarno izvajati.
Simulacije torej pomenijo zmanjševanje intenzivnosti terenskega usposabljanja in s tem
neposrednega obremenjevanja okolja, vendar pa so predvsem začetne investicije, oblikovanje
in priprava simulacij ter nabava strojne in programske opreme visoke, zavedati pa se moramo,
da zgolj simulacija ne more v celoti nadomestiti terenskega usposabljanja, zato je nujno
pripadnikom vsaj v nekaterih fazah omogočiti tudi usposabljanje na terenu (Prebilič, 2004).
7.4 ODSTRANJEVANJE POSLEDIC VOJAŠKIH AKTIVNOSTI
Ob procesu konverzije13 vojaških območij morata regija in/ali država zagotoviti sredstva za
dekontaminacijo14 ozemlja. Pri večini vojaških baz ali drugih območij, ki jih vojska uporablja
ali jih je uporabljala pri svojih aktivnostih, je bilo ob zapiranju in konverziji potrebno izvesti
različne ekološke posege, nekatere pa kljub dolgoletnemu čiščenju ne bodo več primerne za
civilno uporabo, ob dejstvu, da je proces dekontaminacije izredno drag in ponekod slabo
13

Konverzija vojaških objektov predstavlja voden in organiziran proces opuščanja, zagotavljanja ekološke
neoporečnosti nekdaj vojaških objektov, prodajo (spremembo lastništva) in uspešno integracijo objekta v civilno
okolje, ki se zaključi s ponovno uporabo in doprinosom lokalni skupnosti (Prebilič, 2001, 16).

14

Dekontaminacija je postopek, s katerim iz določenega prostora ali območja odstranimo kontaminante –
škodljive snovi in tako preprečimo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi (www.minet.si/slovarček
11.9.2010).
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izveden, pa ta območja še dolgo ostajajo črne točke v regionalnem in okoljskem razvoju
(Prebilič, 2002).
Na OSVAD PO je poveljnik gostujoče enote oziroma vodja aktivnosti odgovoren, da enota
zapusti vadišče v enakem stanju, kot je bilo pred začetkom aktivnosti. Zaradi morebitnih
kasnejših nesoglasij se priporoča fotografiranje območja pred in po končani aktivnosti. Če se
v času terenskega usposabljanja naredi škodo v okolju, jo je potrebno sanirati in o zadevi
poročati poveljniku OSVAD PO in nadrejeni enoti.
Redno letno čiščenja vadišča se izvaja v pomladnih mesecih. Pri tem sodelujejo pripadniki
vseh enot SV, ki vadišče uporabljajo. Urejanje in čiščenje okolja se izvede skladno z ukazom,
ki ga podpiše poveljnik sil. Pomladansko urejanje okolja koordinira poveljnik OSVAD PO, in
sicer se izvaja na naslednjih območjih, odvisno od razmer in posebnosti objektov:
urejanje okolice objektov (odstranjevanje odsluženih materialov, kosovni odpadki,
itd);
preprečevanje zaraščanja površin (ognjeni položaji, rajoni ciljev, opazovalnice, taborni
prostori);
urejanje zelenih površin, urejanje gozdnih območij (odstranjevanje smeti, itd);
urejanje ekoloških otokov in drugih odlagališč odpadkov (odprava tistih, ki niso na
ustreznih lokacijah);
urejanje obvestilnih in opozorilnih tabel;
urejanje parkirišč, cest, pločnikov in ostalih poti na vadišču (Čekada, 2010).
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8 OKOLJSKA OZAVEŠČENOST
Posameznik se na spremembe v okolju različno prilagaja in se nanje tudi različno odziva,
odvisno od njegove okoljske ozaveščenosti. Informacije o okolju se pri različnih skupinah
ljudi različno modificirajo, razlikujejo se njihove predstave o okolju, njegovi kakovosti,
onesnaženosti, vzrokih za njegovo degradiranost. Dejavniki, ki vplivajo na različno
dojemanje in razumevanje okolja in spreminjajo predstave o okolju pri različnih skupinah
ljudi, so t.i. socialnogeografski filtri: starost prebivalstva, izobrazbena in poklicna sestava,
stopnja navezanosti in odvisnosti od narave, osebni motivi, itd, poleg teh pa so človekove
reakcije, obnašanje in odločitve, ki vodijo tudi do sprememb v okolju odvisne še od
sprejemanja okolja, stopnje razumevanja in prepoznavanja ekoloških problemov.
Na ekološko zavest pa vpliva tudi druga skupina filtrov, to so ekološki filtri, ki odražajo
splošne družbene razmere v nekem okolju. Naložbe v okolje praviloma ne dajejo kratkoročnih
finančnih dobičkov, je pa neugodno, če posamezniki in skupine ne sprejmejo odgovornosti za
onesnaževanje okolja, kot tudi ne finančnih obveznosti, med katere sodijo tudi okoljski davki
in dajatve.
Pri družbenih filtrih je pomembna kvaliteta vzgoje in izobraževanja na okoljevarstvenem
področju, pa tudi dostopnost do informacij, udeležba javnosti pri odločanju in vloga civilne
družbe.
Na podlagi filtrov ter razumevanja in zaznavanja okolja se oblikuje odnos do okolja ter
ekološka ozaveščenost, odraz tega pa je odziv na onesnaženo okolje. Ekološka zavest je
dinamična in se prilagaja razmeram v določenem okolju, zgodovinskem procesu in stanju
družbe. Najbolj kritičen odnos do onesnaževanja okolja imajo navadno lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov, to teh problemov pa so veliko bolj tolerantni meščani, ki so eksistenčno
odvisno od industrijskih in termoenergetskih obratov – velikih onesnaževalcev okolja. Med
pokazatelje splošne okoljske zavesti spada tudi delovanje nevladnih organizacij, ki so del
organizirane javnosti. Te največkrat zbirajo in posredujejo informacije, prirejajo delavnice,
seminarje, posvete, opravljajo raziskave, skrbijo za sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov,
itd., s svojim delovanjem pa posredno vplivajo na oblikovanje okoljske politike in zakonodaje
in na ozaveščenost ljudi (Špes, 2008).

8.1 ODNOS PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE DO OKOLJA
Za ugotovitev stopnje okoljske ozaveščenosti, je bila med pripadnicami in pripadniki
Slovenske vojske, ki se med drugim urijo tudi na strelišču Bač in vadišču Poček, izvedena
anketa.
Osnova anketnega vprašalnika je povzeta po diplomski nalogi z naslovom Analiza okoljske
osveščenosti v vojašnici Novo mesto avtorja Boštjana Starine (2009) in prilagojena temi
diplomske naloge.
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Vprašalnik (v prilogi) je razdeljen na štiri sklope vprašanj.
V prvem sklopu so vprašanja o splošnem poznavanju definicij in términov s področja okolja
in okoljevarstva ter védenju o osnovnih načini varovanja okolja. Na postavljena vprašanja so
lahko izbirali so lahko med odgovori DA, NE in NE VEM.
Drugi sklop vprašanj se nanaša na pripravljenost vojske in reagiranje posameznika na
situacije na področju varovanja okolja na terenskem usposabljanju in v vojašnici. Na
zastavljena vprašanja so lahko izbirali med odgovori VEDNO, VČASIH in NIKOLI.
V tretjem sklopu so zastavljena vprašanja o delovanju s področja varstva okolja na terenu, o
poznavanju postopkov in pravil, ki se izvajajo po končanih usposabljanjih in urjenjih. Pri
vsakem vprašanju je so lahko izbrali več ogovorov.
Četrti sklop vprašanj se nanaša na predhodnega, z vprašanji pa sem poskušala pridobiti
proste odgovore o splošnem poznavanju varstva in onesnaževanja okolja.
S pomočjo poveljnika OSVAD PO je bil vprašalnik izveden med dvajsetimi naključno
izbranimi pripadnicami in pripadniki SV. Sodelovale so 4 pripadnice in 17 pripadnikov z
naslednjo izobrazbeno strukturo:
1 pripadnik s III. stopnjo izobrazbe,
4 pripadniki s IV. stopnjo izobrazbe,
14 pripadnikov s V. stopnjo izobrazbe in
1 pripadnica s VII. stopnjo izobrazbe.
Med anketiranci so trije pripadniki s položajem podčastnika in 17 vojakov. Najstarejši
vprašani ima 48 let, najmlajši pa 20 let. Anketiranec z najdaljšim stažem je v SV zaposlen 17
let, z najkrajšim pa 7 mesecev. Vprašani opravljajo različna dela v SV in so s svojo dolžnostjo
neposredno ali posredno povezani z okoljem in varovanjem okolja.
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Tabela 4: Odgovori v sklopu splošnega poznavanja okolja
Ali se strinjate z
naslednjo definicijo:
»Okolje je tisti del
narave, kamor seže ali
bi lahko segel vpliv
človekovega
delovanja« (Ur. l. RS
41/2004)

Ali se
zavedate
pomena
čistega
okolja za
zdravje?

Ali ste že
slišali za
izraz
»vojaška
ekologija«?

Ali ste bili
kdaj
udeleženi na
usposabljanju
o varstvu
okolja?

Ali poznate
sistem
ločevanja
odpadkov?

1

2

3

4

5

6

7

8

12
6
2

18
0
2

12
6
2

10
7
3

18
0
2

17
2
1

18
2
0

13
3
4

št.
vprašanja
DA
NE
NE VEM

Ali tudi v
domačem
Ali v vojašnici
gospodinjstvu
ločeno zbirate
ločeno
odpadke?
zbirate
odpadke?

Ali menite, da
ste ustrezno
poučeni o
načinih
varovanja
okolja na
terenskem
usposabljanju?

Graf 2: Splošno poznavanje varstva okolja
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Številka vprašanja

Iz odgovorov v prvem sklopu vprašanj je razvidno, da anketiranci nekoliko slabše poznajo
definicijo okolja, oz. se z uradno definicijo, ki pravi, da je »okolje tisti del narave, kamor seže
ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja (Ur. l. RS 41/2004)«, ne strinjajo. Zelo dobro
pa se zavedajo pomena čistega okolja za zdravje (90 %) in poznajo načine ločevanja
odpadkov. To pomeni, da so seznanjeni s postopki, ki govorijo o načinih ravnanja z odpadki
in se tako v vojašnici kot doma poslužujejo ločenega zbiranja odpadkov.
Po drugi strani pa se je samo slaba polovica anketirancev udeležila usposabljanja o varstvu
okolja, kar lahko pomeni, da vojska ne daje velikega poudarka na izobraževanje svojih
zaposlenih na področju varstva okolja, saj jih le 65 % meni, da so ustrezno poučeni o načinih
varovanja okolja na terenskem usposabljanju.
Vendar pa menim, da 8. vprašanje ne odraža dejanskega stanja na vadišču in strelišču, saj na
terenskem delu na strelišču Bač ni bilo zaslediti nobene sledi, ki bi kazala na to, da zaposleni
v SV ne skrbijo za okolje in se ne zavedajo posledic, ki jih lahko ima delovanje vojske na
okolje. Na terenu ni bilo odpadkov ali ostankov streljanj (npr. praznih tulcev). To pomeni, da
pripadniki med usposabljanjem in po končanem usposabljanju poskrbijo za to, da vadišče
zapustijo takšno, kot je bilo pred njihovim prihodom. Poskrbijo za pravilno ravnanje z
nevarnimi in drugimi odpadki in med vajami preprečujejo preveliko onesnaževanje okolja.
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Tabela 5: Obnašanje posameznika pri varovanju okolja
Ali doma
skrbite za čim
manjši
negativni vpliv
na okolje?

Ali obvestite
nadrejenega, ko
opazite, da je
prišlo do
onesnaženja
okolja?

Ali pred
terenskim
usposabljanjem
od nadrejenih
dobite ustrezna
navodila za
varovanje
okolja?

Ali na
terenskem
usposabljanju
skrbite za čim
manjši vpliv
na okolje?

št. vprašanja

1

2

3

4

5

6

VEDNO
VČASIH
NIKOLI

14
6
0

9
8
3

12
8
0

15
2
3

3
7
10

17
3
0

Ali po
Ali menite, da
končanem
se pri terenskem
terenskem
usposabljanju
usposabljanju
okolje
poskrbite za
onesnažuje v
čiščenje
težji obliki?
območja?

Graf 3: Obnašanje posameznika pri varovanju okolja
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Iz odgovorov je razvidno, da 70% anketirancev tudi v domačem okolju skrbi za manjši
negativni vpliv na okolje (ločujejo odpadke, varčujejo z energijo in surovinami,…). To
pomeni, da je okoljska ozaveščenost na zadovoljivem nivoju.
Pri drugem vprašanju pa sta odgovora »vedno« in »včasih« skoraj izenačena, kar pomeni, da
skoraj polovica pripadnikov ne reagira vedno, če opazijo, da je prišlo do onesnaženja okolja.
Verjetno je, da pri morebitnem večjem onesnaženju reagirajo in to tudi prijavijo svojemu
nadrejenemu, pri manjših onesnaženjih pa sami poskrbijo za to, da onesnaževalce odstranijo.
Le 60 % anketirancev pa meni, da pred terenskim usposabljanjem dobijo od nadrejenih
ustrezna navodila za varovanje okolja. Kljub temu pa 75 % vprašanih, da pri dejavnostih na
terenu skrbijo za čim manjši vpliv na okolje in 85 % poskrbi, da po terenskem usposabljanju
poskrbijo za čiščenje območja.
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dejavnosti, ki negativno
Graf 5: Področja varovanja okolja

Po mnenju anketirancev na okolje najbolj vplivajo uporaba vadbenega streliva in vzdrževanje
vojaške tehnike. Na področju varstva okolja se pripadniki najpogosteje srečujejo s pravilnim
ravnanjem z odpadki (ločevanje odpadkov) in s pravilnim ravnanjem z nevarnimi odpadki
(pravilno shranjevanje nevarnih odpadkov), nekoliko manj z načini zaščite vodnih virov,
zraka ter ublažitvijo hrupa.
Graf 6: Ravnanje s tulci po končanem streljanju

Graf 7: Ravnanje z odpadki

Pripadniki SV v večini primerov (90 %) ravnajo pravilno, ko tulce po končanem
usposabljanju poberejo, ustrezno skladiščijo in predajo na za to namenjena mesta. Prav tako
pravilno ravnajo (90 %), ko odpadke poberejo, sortirajo in jih odložijo v ustrezne posode.
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Graf 8: Ravnanje z mastnimi krpami

Mastne krpe po končanem čiščenju oborožitve v 67 % odložijo v posebne zaboje, ki so
namenjeni hranjenju takih vrst krp, nekateri pa jih shranijo za naslednje čiščenje (19 %). 14 %
primerov je takih, ko pripadnik tovrstne odpadke odvrže v koš za smeti.
Iz odgovorov je mogoče sklepati, da so pripadniki dobro seznanjeni s pravilnimi načini
ravnanja z odpadki v času terenskih usposabljanj in urjenj. To je posledica visoke okoljske
ozaveščenosti ter navodil in nadzora s strani nadrejenih.
Pojavi pa se tudi nekaj primerov nepravilnega ravnanja, predvsem z nevarnimi odpadki.
Tovrstno ravnanje je potrebno preprečiti. Pripadniki se morajo zavedati, da s tem povzročajo
škodo okolju, pa tudi sebi, saj na kraškem terenu obstaja veliko večja nevarnost onesnaženja
pitne vode.
Graf 9: Najpogostejši komunalni odpadki v
vojski

Najpogostejši odgovori na vprašanje, s
katerimi komunalnimi odpadki se
najpogosteje srečujejo tako v vojašnici kot
pri terenskem usposabljanju, so bili
plastika, papir, odpadne vode in biološki
odpadki. Velik odstotek vprašanih je
vključeval predvsem naštevanje nevarnih
odpadkov, kar pomeni na nekoliko manjše
poznavanje ločevanja vrst odpadkov.
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Graf 10: Najpogostejši nevarni odpadki v vojski

Med nevarnimi odpadki so najpogosteje
naštevali maziva in odpadna olja, strelivo
in eksploziv, tulce, mastne krpe in pivnike.
Razlog je ta, da imajo zaposleni precej
opravka z nebojno tehniko in vozili, ki jih
redno pregledujejo in servisirajo.
Pojavljajo se tudi mastne krpe, kar kaže na
čiščenje in vzdrževanje osebne oborožitve
pri usposabljanju. Med ostalimi odgovori
so bili plini in odpadne vode.

Graf 11: Najpogostejše dejavnosti vojske, ki
negativno vplivajo na okolje

Po mnenju anketirancev je najpogostejša
dejavnost, s katero vojska onesnažuje
okolje transport vozil. Podobno sta
zastopana odgovora streljanje in pretakanje
goriva ter vzdrževanje vozil. Med odgovori
so še hrup, zastarela vojaška oprema ter
čiščenje orožja.

Graf 12: Čiščenje terena

Najpogostejše dejavnosti, s katerimi
pripadniki skrbijo za čiščenje in sanacijo
terena so pobiranje, ločevanje odpadkov in
pospravljanje terena, pobiranje tulcev ter
zakopavanje zaklonilnikov in odstranitev
tarč.
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Stanje okolja in ravnanje z odpadki je glede na analizo ankete dobro. Zaposleni spoštujejo in
upoštevajo pravila in navodila, ki urejajo okoljevarstvo. Poznajo vrste odpadkov in sistem
ločevanja odpadkov. Verjeten razlog za to je poznavanje ločevanja odpadkov še od doma in
šole. Vojska daje čedalje večji pomen varstvu okolja, nadrejeni pa skušajo pred vsakim
terenskim usposabljanjem dati primerna navodila in opozorila pred onesnaževanjem okolja.
Okoljska ozaveščenost pripadnikov je na dobrem nivoju, da pa bi bilo varovanje okolja pri
terenskem urjenju popolno, bi bilo treba zvišati nivo ozaveščenosti pri vsakem posamezniku.
Prva stvar, na katero vojska nima velikega vpliva je osnovna vzgoja in kultura, ki jo
posameznik usvoji že v primarni socializaciji, druga stvar je takojšnje okoljsko usposabljanje
že pri novo zaposlenih pripadnikih, saj ugotavljam, da so nepravilni odgovori in odgovori pod
»drugo« napisani s strani mlajših zaposlenih. Zadnja stvar pa je spoštljiv odnos vsakega
posameznika do okolja, v katerem živi in deluje, predvsem starejši morajo biti zgled mlajši
generaciji. Navsezadnje pa bi morala biti sam nadzor nad vojaškimi dejavnostmi poostren,
predvsem ko gre za vaje na večjih površinah in pri večji aktivnosti.
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9 ZAKLJUČEK
Strelišče Bač in vadišče Poček ležita v Pivški kotlini. Na občutljivem kraškem terenu, za
katerega je značilno razgibano površje, prepredeno s kraškimi pojavi, podzemno pretakanje
vode ter pestra biotska raznovrstnost. Kotlino obdajata dve gozdnati in neposeljeni visoki
kraški planoti, Javorniki in Snežnik.
Pivška kotlina ima velik prometni pomen. Na tri strani so široko odprti prehodi v sosednje
pokrajine. Prehod proti Primorski, pri Razdrtem je razmeroma ozek in nizek, prehod na
brkinsko stran, med Pivko in Šembijami ter Postojnska vrata, najnižji prehod med Ljubljano
in Trstom. Postojna je pomembna strateška točka, saj so Postojnska vrata s 609 m n.v. najnižji
preval iz Sredozemskega bazena v notranjost Srednje Evrope. Zaradi tega so prometno zelo
pomembna, kar dokazuje tudi gostota prometnic.
Pivško podolje je nekakšna streha notranjskega krasa, od koder se vode raztekajo v različne
smeri. Tu poteka tudi razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem, vendar pa je zaradi (še
neznane) podzemne prepletenosti vodnih rovov in prepustnosti površja težko določljiva. Ob
večji količini dežja na območju Javornikov se voda prelije ob Pivki na površje, poplavi struge
in polja ob njej, zalije tudi številne kraške globeli ter jih spremeni v občasna kraška jezera
(presihajoča jezera). Območje sestavlja apnenec, le na dnu dolin in kotlin najdemo
neprepustne kamnine. Zaradi zakraselosti je debelina prsti neenakomerno razporejena,
marsikje na strminah je skoraj ni, najdebelejše plasti pa so na dnu vrtač.
Za širše območje Počka in Bača je odločilnega pomena prehodna lega iz submediteranske v
celinsko Slovenijo. Tu se prepletajo sredozemsko, celinsko, na višjih območjih tudi gorsko
podnebje. Za ta del Slovenije je značilna velika namočenost.
Na območju OSVAD PO vojaško usposabljanje in urjenje poteka že od časov Marije Terezije.
Za vojaške namene je pomembno predvsem zaradi dobre prometne dostopnosti, velikosti,
reliefa, hidrografskih in družbenogeografskih značilnosti, kar nudi veliko raznovrstnih
možnosti pri urjenju in usposabljanju pripadnikov SV.
Vojaško usposabljanje predstavlja del priprav za zagotavljanje varnosti državnega ozemlja in
njenih prebivalcev. Vzdrževanje pripravljenosti zahteva neprestano urjenje v obliki simulacij.
Del tega urjenja je tudi terensko usposabljanje. Strelišče Bač in vadišče Poček sta za SV
pomembni območji. V sistemu obrambe države imata strateški pomen, saj je v Sloveniji edino
tovrstno območje, kjer lahko SV izvaja usposabljanje za potrebe obrambe države in
izpolnjevanja zahtev zavezništva.
Skrb za varovanje okolja je naloga tako posameznika kot tudi vojske. Pri vključevanju
okoljevarstvenih ciljev in nalog s področja preventive in varstva okolja imajo veliko vlogo
poveljniki. Pokazati morajo visoko ekološko zavest in z dejanji biti zgled svojim podrejenim.
Poleg doseganja vojaških ciljev je tudi skrb za varovanje okolja pomemben del vojaških
dejavnosti.
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S pomočjo izvedene ankete so pripadniki SV izkazali dokaj visoko stopnjo okoljske
ozaveščenosti. Nekateri so že iz otroštva navajeni skrbeti za to, da s svojimi dejanji čim manj
obremenjujejo okolje. Veliko pa je pripomoglo tudi okoljsko izobraževanje v vojski. Navodila
o preprečevanju negativnih vplivov na okolje in ukazi nadrejenih so vzrok, da pripadniki
spoštujejo okoljevarstvene smernice in težijo k čim manjšemu obremenjevanju okolja pri
svojem delu.
Vojska mora spoštovati mednarodne pogodbe in sporazume, državne akte in zakone, ki
urejajo področje varstva okolja med vojaškimi aktivnostmi. Okoljevarstvene smernice določa
tako NATO, kot tudi Republika Slovenija. Direktiva o varstvu okolja v SV določa
organiziranost, pristojnost, odgovornost in naloge poveljstev in enot SV na vseh ravneh
poveljevanja za izvajanje ukrepov za varstvo okolja.
Prvo hipotezo, ki pravi da »Slovenska vojska pri svojih dejavnostih upošteva zakone varstva
okolja in tako skrbi za čim manjšo obremenjenost okolja na območjih svojih aktivnosti«,
lahko potrdim.
Aktivnosti vojske imata tako negativne kot pozitivne posledice za okolje. Navadno so
območja, namenjena vojaški dejavnosti načrtovana na kmetijsko nepomembnih območjih. Ta
območja so pomemben življenjski prostor za rastlinske in živalske vrste. Poleg tega vojaške
dejavnosti onemogočajo zaraščanje terena. Ta območja so tudi praviloma nedostopna oziroma
je za civilno prebivalstvo dostop omejen, kar pomeni manj pritiska s prostočasnimi
dejavnostmi.
Za civilno prebivalstvo pa so vsekakor bolj pereči negativni vplivi na okolje. Vojska s svojim
delovanjem na okolje vpliva s streljanjem, eksplozijami, ki spreminjajo površje, s preleti letal
in helikopterjev. Do onesnaženja lahko pride pri vzdrževanju vozil, pretakanju goriva, s
premikanjem težke mehanizacije, prisotno je onesnaževanje tal in podtalnice z odpadnimi olji,
naftnimi derivati in težkimi kovinami. Kontaminirana zemlja je povsem neprimerna za
morebitne kmetijske namene.
S kopanjem jarkov, zaklonilnikov in železnic, ki služijo za premikanje tarč, se spreminja
izgled pokrajine. Na Počku in Baču je za onesnaževanje najbolj dovzetna podtalnica. Kraški
teren ima izredno majhno samoočiščevalno sposobnost, padavinske vode pa zaradi
prepustnosti površja hitro poniknejo. Poček leži v zaledju Malnov, kjer je zajetje pitne vode
za širše območje Postojna. V bližini strelišča Bač pa je izvir reke Pivke, ki se deloma
površinsko, deloma podzemno pretaka ob obrobju Javornikov. Sledilni poskus s Počka je
pokazal problematiko onesnaževanja vodnih virov, saj je bila dokazana razvejana mreža
podzemeljskih povezav. Povezava je razvidna iz vsebnosti vode s težkimi kovinami,
mineralnimi olji in toluenom. Povečane vsebnosti tovrstnih onesnažil so izmerili tudi na
vadišču, zato je onesnaževanje voda verjetno posledica spiranja onesnaženih tal s padavinami
z območja vadišč.
Vojska ima velik vpliv na okolje tudi s povzročanjem hrupa. Zlasti z orožjem, eksplozijami,
preleti letal in helikopterjev. Hrup najbolj moti okoliško prebivalstvo, zato je to področje
poleg vod eno izmed najpomembnejših pri skrbi pri zmanjševanju vplivov vojske.
V celoti gledano je z naravovarstvene strani nadaljevanje vojaške dejavnosti na strelišču Bač
in vadišču Poček še sprejemljivo. Okolje je sicer do neke mere degradirano, najbolj
problematičen je vpliv na vode in vpliv na okolje s hrupom.
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Pri drugi hipotezi, ki pravi, da »sta območji strelišča Bač in vadišča Poček pomembni za
terensko usposabljanje in urjenje pripadnikov SV, vendar je okolje, zaradi dolgoletnega
delovanja vojske in velike občutljivosti na onesnaževanje, degradirano«, lahko potrdim prvi
del. Območji sta za nadaljnje delovanje vojske izrednega pomena. Drugi del hipoteze pa le
delno drži. Vojska sicer ima negativni vpliv na okolje. To je bilo dokazano predvsem na prst,
vode in s hrupom. Vendar pa onesnaženje območja še ni doseglo kritičnih vrednosti.
Pripadniki SV skrbijo za preventivne ukrepe in se trudijo, da bi s svojim delovanjem v čim
manjši meri posegali v okolje. Potrebno je še naprej razvijati okoljsko zavest in odkrivati nove
načine, s katerimi bi vojska preprečevala svoje negativne vplive.
Leta 2010 je bil izdelan Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna. Načrtovane so prostorske ureditve, vključno s površinami, potrebnimi za
zagotavljanje varnosti. Med drugim je predvidena posodobitev infrastrukture, načrtuje se
gradnjo povezovalnih cest in varnostno nadzorne sisteme na cestah, ki prečkajo varnostno
območje.
Tako vadišče Poček kot strelišče Bač sta zastareli. Sedanja infrastruktura ne omogoča
izpolnjevanja zahtev SV in NATO-a. Območji sta za SV dolgoročno perspektivni, saj sta v
Sloveniji edini, ki omogočata celovito urjenje in usposabljanje pripadnikov. Z DPN se
predvideva njuna posodobitev, kar bi pripomoglo tudi k lažjemu izpolnjevanju preventivnih
ukrepov s področja varstva okolja.
Pri razgrnitvi DPN-ja pa so naleteli na precejšen negativen odnos domačinov do
moderniziranja območja. OSVAD PO se sicer ne širi, problem pa predstavlja varnostno
območje, načrtovana povezovalna cesta in morebitna streljanja s strelišča Bač neposredno na
vadišče Poček. Lahko se pričakuje, da bosta strelišče in vadišče po modernizaciji zasedeni še
več dni v letu kot do sedaj. To pa za lastnike parcel v varnostnem območju in tistih, do katerih
ceste potekajo po tem območju, pomeni nedostopnost do svoje lastnine. Varnostno območje
se namreč med aktivnostjo vojske zapre, prav tako pa tudi ceste, ki vodijo skozenj.
Drugi problem je že omenjeno onesnaževanje podtalnice. Ljudi skrbi zastrupljanje pitne vode,
saj izvir Malni predstavlja kar 98 % vse pitne vode v občini Postojna.
Vsekakor bo do sprejetja DPN-ja dolga pot, saj je odpor domačinov do posodobitve
OSVAD PO precejšen. Kljub temu strelišče Bač in vadišče Poček še naprej služita vojski za
urjenje in usposabljanje svojih pripadnikov. Njihova naloga pa je med drugim skrbeti tudi za
to, da s svojimi dejavnostmi čim manj posegajo v okolje.
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10 SUMMARY
The Bač shooting area and the Poček training ground are located in the Pivka basin, on the
fragile Karst terrain, defined by diverse scenery, Karst phenomena, underground water and
bio diversity. The Pivka basin has a large traffic significance, which is also seen in traffic
density on roads. Postojnska vrata are the lowest crossing from the Mediteranean to Central
Europe.
Military training has been taking place at the Postojna central training ground since the time
of the archduchess Maria Theresa. It has a military importance due to its easy access, the size,
relief, hydrographical and socio-geographical properties, offering diverse training possibilities
for Slovene soldiers.
Military training is a part for ensuring the safety of military territory and the people residing
in that territory. Maintaining readiness requires constant training in form of simulations. Field
training is also apart of this training. The Bač shooting area and the Poček training are
important areas for the Slovene Army. In the state defence system, as these are the only two
areas, where the Slovene Army can hold training for the state defence needs as well as the
need of the alliance (NATO).
Protecting the environment is the responsibility of the individual as well as the army.
Commanders play an important part in the completion of environmental objectives and
missions in the field of prevention. They need to demonstrate a high level of environmental
awareness and set an example for the lower-ranking officers. In addition to meeting military
goals, protecting the environment is also an important part of military activities.
Members of the Slovene army have shown a relatively high level of environmental awareness.
Some have been used since childhood to not let their actions put a stress on the environment.
Environmental training also had a lot to do with it. The instructions on the prevention of
negative impact on the environment and orders by superiors are the reason why Slovene
soldiers abide by the environmental guidelines and strive towards minimising the negative
environmental impact of their work.
The Army should act in accordance with international agreements and decrees, state acts and
laws that regulate environmental protection in case of military activity.
The environmental guidelines are set by NATO as well as the Republic of Slovenia. The
directive on environmental protection in the Slovene Army regulates the assembly,
jurisdiction, responsibility and goals of squads and units of the Slovene Army at all
commanding levels to ensure the meeting of environmental safety measures.
The first hypothesis, that the Slovene Army in its activities abides by the environmental safety
laws thus ensuring a minimum impact on the environment in the areas used for these
activities, can be confirmed.
Military activities have a negative as well as positive impact on the environment. Usually the
areas intended for military activity are planned for agriculturally unimportant areas.
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These areas represent an important habitat for flora and fauna. In addition to this military
activity also prevents the terrain from overgrowing. As a rule the areas are also not accessible
or have limited access for civilians, which mean less pressure with past-time activities.
What is important for civilians is the negative impact on the environment. The army and its
activities: shooting, explosions that change the surface, flying of airplanes and helicopters
have an impact on the environment. Pollution may occur in vehicle maintenance, fuel change,
moving heavy machinery, pollution of ground water with oil waste, oil derivatives and heavy
metals.The contaminated soil is completely inappropriate for any agricultural use.
On the whole continuing military activity The Bač shooting area and the Poček training
ground remains acceptable from the environmental point of view.
The environment is to a certain extent degraded, the impact on water quality and the impact
by noise remain the most problematic issues.
With the second hypothesis, stating that the Bač shooting area and the Poček training ground
are important in training members of the Slovene Army, but the areas are now, due to longterm military activity and a low tolerance to pollution, degraded, the first part can be
confirmed. The areas are of key importance for future military activity. The other part of the
hypothesis is, however, only partially true. This has been proven mainly on the quality of soil,
water and by measuring the impact of noise. The pollution, however, has not yet reached a
critical stage.
In 2010 a state spatial plan for the central training ground of the Slovene Army Postojna was
developed. This includes spatial regulations as well surfaces, needed to ensure safety.
Amongst other things an upgrade of infrastructure and building direct roads and security
surveillance systems that cross the safety area.
Both the Poček training ground and the Bač shooting area are obsolete. The current
infrastructure does not allow for the fulfilment of guidelines by the Slovene Army and NATO.
In the long run these areas have a high potential, as they are the only two areas in Slovenia
that allow for complete training of soldiers
The state spatial plan foresees their modernisation, which would also contribute to an easier
fulfilment of preventive measures in the field of environmental protection.
After presenting the state spatial plan the authorities received a fairly negative response with
regard to modernising the area.
The central training ground Postojna is not spreading, the safety area, the planned direct road
and the possible shootings from the Bač shooting area, however, continue to pose a problem.
It is to be expected that the shooting area and the training ground will be occupied even more
as it is the case now. For property owners in the safety area and these whose property has a
road leading through that area, this means an inability to access their property. The safety area
is namely closed during military practice, as are the roads that lead through it.
Another problem ground water pollution. People are worried about as the Malni spring
account for 98% of all drinking water in the municipality of Postojna. Undoubtedly there is a
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long way ahead until the state plan is ratified, as it has received a lot of opposition from the
locals with regard to modernisation of the Postojna central training ground. Despite this fact
the Bač shooting area and Poček training ground remain to be used by the army. It is the
responsibility of soldiers, amongst other things, that they, during the course of their activities,
have as little impact on the environment as possible.
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VPRAŠALNIK
Sem Sandra Urbančič, študentka geografije in obramboslovja. Pripravljam diplomsko nalogo
z naslovom Slovenska vojska in varstvo okolja, osredotočam pa se na vadišče Poček in
strelišče Bač. S pomočjo vprašalnika bi rada ugotovila Vaše poznavanje ekologije, okoljsko
izobraževanje, ravnanje z odpadki in skrbjo za okolje na terenskem usposabljanju.
Vprašalnik je anonimen. Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.
SPOL m / ž (ustrezno obkrožite)
ZAPOSLITEV v SV _____ let
STAROST _____
IZOBRAZBA _____ stopnja
POLOŽAJ v SV
častnik / podčastnik / vojak / vojaški uslužbenec (ustrezno obkrožite)
I. SKLOP: Pri vsakem vprašanju obkrožite en odgovor. Izbirate lahko med DA, NE in
NE VEM.
1. Ali se strinjate z naslednjo definicijo OKOLJA (Ur. l. RS 41/2004, 3. člen): okolje je
tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja?
DA / NE / NE VEM
2. Ali se zavedate pomena čistega okolja za zdravje (čista pitna voda, čist zrak,…)?
DA / NE / NE VEM
3.

Ali ste že slišali za izraz VOJAŠKA EKOLOGIJA?
DA / NE / NE VEM

4. Ali ste bili kdaj udeleženi na usposabljanju o varstvu okolja?
DA / NE / NE VEM
5. Ali poznate sistem ločevanja odpadkov?
DA / NE / NE VEM
6. Ali v vojašnici ločeno zbirate odpadke?
DA / NE / NE VEM
7. Ali tudi v domačem gospodinjstvu ločeno zbirate odpadke?
DA / NE / NE VEM
8. Ali menite, da ste ustrezno poučeni o načinih varovanja okolja na terenskem
usposabljanju?
DA / NE / NE VEM
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II. SKLOP: Pri vsakem vprašanju označite le eno trditev. Izbirate lahko med VEDNO,
VČASIH in NIKOLI.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

VPRAŠANJE
Ali v domačem okolju skrbite
za čim manjši negativni vpliv
na okolje (ločeno zbiranje
odpadkov, varčevanje z
energijo in surovinami,
nadomeščanje nevarnih snovi
z manj nevarnimi,…)?
Ali v trenutku, ko opazite, da
je v vojašnici ali na terenu
prišlo do onesnaženja okolja,
o tem obvestite svojega
nadrejenega?
Ali pred terenskim
usposabljanjem od nadrejenih
dobite ustrezna navodila za
varovanje okolja?
Ali na terenskem
usposabljanju pri svojih
dejavnostih skrbite za čim
manjši vpliv na okolje?
Ali menite, da se pri
usposabljanju in urjenju
okolje onesnažuje v težji
obliki?
Ali po končanem terenskem
usposabljanju poskrbite za
čiščenje območja in
vzpostavitev okolja v stanje
pred vojaškimi dejavnostmi?

Vedno

Včasih

Nikoli

III.SKLOP: Pri naslednjih vprašanjih lahko obkrožite več odgovorov, za katere mislite,
da so pravilni.

1. Katere izmed naslednjih dejavnosti vplivajo na okolje?
a. računalniške simulacije
b. vzdrževanje vojaške tehnike
c. uporaba vadbenega streliva
d. delo in usposabljanje na vojaškem poligonu
e. osebna higiena po končanem usposabljanju
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2. S katerimi izmed naštetih tem s področja varstva okolja se najpogosteje srečujete?
a. zaščita vodnih virov
b. zaščita zraka in ozračja
c. ublažitev hrupa
d. zaščita tal
e. zaščita rastlinstva
f. pravilno ravnanje z odpadki
g. pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki
3. V sklopu usposabljanj izvajate tudi streljanja z različno oborožitvijo. Kaj naredite s
tulci po končanem streljanju?
a. pustite jih na strelišču
b. tulce poberete in jih vržete v najbližji koš za smeti
c. tulce poberete, ustrezno skladiščite in predate v za to namenjena mesta
4. Pri izvajanju terenskega usposabljanja nastajajo različni odpadki (papir, plastična
embalaža,…). Kaj storite s temi odpadki?
a. odpadke pustite na mestu usposabljanja
b. odpadke poberete in jih zakopljete
c. odpadke poberete, sortirate in jih ustrezno odložite
5. Po končanih aktivnostih se čistijo uporabljena materialna sredstva (oborožitev). Kaj
storite z uporabljenimi mastnimi krpami?
a. shranite jih za naslednje čiščenje
b. odložite jih v posebne zaboje, ki so namenjeni hranjenju takih vrst krp
c. odvržete jih v koš za smeti
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IV. SKLOP: Na zastavljena vprašanja napišite ustrezne odgovore.
1. Naštejte vsaj tri vrste komunalnih odpadkov, ki jih vojska proizvaja tako v vojašnici
kot na terenskem usposabljanju.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Naštejte vsaj tri nevarne odpadke, ki nastajajo pri terenskem usposabljanju.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. S katero dejavnostjo po vašem mnenju vojska najbolj onesnažuje okolje?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Naštejte vsaj tri dejavnosti, s katerimi po končanem terenskem usposabljanju vrnete
okolje v stanje pred usposabljanjem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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