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ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV STARA VAS
IZVLEČEK:
Odpadki so snovi, ki nastajajo pri različnih človekovih procesih in so del našega
vsakdana. Z rastjo življenjskega standarda žal naraščajo tudi količine in vrste
odpadkov, zato se v zadnjem času vedno bolj poudarja racionalno gospodarjenje z
odpadki.
Delo ima namen prikazati problematiko odlaganja odpadkov v občini Postojna in
iskanje rešitev te problematike. Sedanje odlagališče Stara vas ima dovoljenje za
obratovanje samo še do leta 2008. Leta 2005 so prebivalci na referendumu odločali o
projektu Orehovška brda, kjer naj bi se uredil regionalni center za zbiranje odpadkov.
Volilci so bili v večini proti in vse od takrat do danes nimamo novih informacij o
predlogih in rešitvah.
Analizirala sem sedanje stanje, podala oceno predlogov novih lokacij in skušala
ugotoviti odnos prebivalcev do problematike. Proučevala sem s pomočjo že
obstoječe literatute in analiz ter z lastnim raziskovanjem, terenskim ankentiranjem in
analizo podatkov. Ugotovila sem, da je zaradi slabega sodelovanja in seznanjenosti
prebivalcev s strani občine in ostalih inštitucij prišlo do zastoja v iskanju rešitev. Ker
gre za območje kraškega terena je nujno potrebno poiskati primerno lokacijo, kjer bi
uredili regionalni center za zbiranje odpadkov. Rešitev vidim predvsem v boljšem
obveščanju in ozaveščanju prebivalcev, vzpostavitvi ločenega zbiranja odpadkov v
vseh naseljih, poostritvi kaznovanj in v delovanju v skladu z zakonodajo Evropske
unije.
KLJUČNE BESEDE: odpadki, odlagališče, referendum, regijski center, Postojna.

ABSTRACT:
Waste are substances, which are forming during different human processes and are a
part of our everyday. With growth of human standard also growth of waste quantity
and different types of waste unfortunately happens. It is why recently economic
waste management has been emphasised.
The purpose of the diploma work is to present the problem of waste disposal in the
municipality Postojna and the search of a solution. The present landfill Stara vas has
a permit only until 2008. In 2005 the inhabitants had a chance to decide on project
Orehovška brda in a referendum. The project was about a regional waste centre for
collecting waste.
The voters were mainly against it and since then we do not have any new information
about proposals and solutions. I have analized the current state and passed an
assessment of proposals for new locations while trying to determine relation of
inhabitants toward the problem.
I have studied the subject with the help of already existing literature and analyses,
my own research and inquiry. I have come to conclusion that due to the poor
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cooperation and environmental awareness of the inhabitants also caused by the
municipality and other organizations the failure in the search of a solution has
occurred.
Because we are discussing Karst ground it is necessary that a suitable locations be
found, where a regional centre for waste collecting would be established. I see the
solution mainly in better exchange of information and awareness of inhabitants, in
separated collecting of waste in all settlements, more severe punishments and in
functioning in accordance with EU laws and legislation.
KEY WORDS: waste, landfill, referendum, regional centre, Postojna.
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1. NAMEN, CILJI IN METODOLOGIJA DELA
1.1. NAMEN DELA
Diplomsko delo ima namen prikazati obstoječo problematiko odlaganja odpadkov v
občini Postojna in iskanje rešitev te problematike. Obstoječe odlagališče nenevarnih
odpadkov Stara vas ima namreč dovoljenje za obratovanje samo še do leta 2008. Na
referendumu se je odločalo tudi o novi lokaciji – Orehovška brda, kjer bi uredili
regionalni center za zbiranje odpadkov, a je bila večina volilcev proti. Vse od tedaj
občani nimamo nobenih novih, podrobnejših informacij o iskanju novih rešitev.
Ker gre za kraško območje, je reševanje problematike odlaganja odpadkov še toliko
bolj zahtevno in pomembno. Obveščati je potrebno ljudi o samih naravnih danostih
območja na katerem živimo, in o okolju prijaznejših načinih gospodarjenja z
odpadki.

1.2. CILJI
Pri izdelavi diplomskega dela sem si zastavila naslednje cilje, ki se nanašajo tako na
teoretični kot na praktični del:
- analizirati sedanje stanje na delujočem odlagališču nenevarnih odpadkov
Stara vas;
- oceniti predlagane nove lokacije za regionalni center za ravnanje z odpadki
ter na osnovi samostojnih ocen in analiz predlagati svojo, novo lokacijo;
- ugotoviti odnos prebivalcev do problematike ravnanja z odpadki in njihov
pogled v iskanju novih rešitev.

1.3. HIPOTEZE
Hipoteza 1: - odlagališče Stara vas bo obratovalo do leta 2008, zato je nujno
potrebno predlagati in najti novo rešitev oziroma lokacijo za ureditev regionalnega
centra za ravnanje z odpadki
Hipoteza 2 : - dosedanji neuspeh v iskanju rešitev in nasprotovanje prebivalcev je v
slabi informiranost in seznanjenosti prebivalcev o samem dogajanju na tem področju
s strani občine Postojna in ostalih virov obveščanja.
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1.4. METODOLOGIJA
Pri izdelavi naloge sem uporabila različne metode dela in različne vire, predvsem
dokumente in raziskave, naročene s strani podjetja Publicus, Občine Postojna in
Znanstevno raziskovalnega centra SAZU – Inšituta za raziskovanje krasa v Postojni.
Za splošne geografske orise sem uporabila osnovno strokovno literaturo za
geografijo Slovenije in območja Pivške kotline oziroma občine Postojna. Uporabila
sem naslednje metode in postopke:
- proučevanje že obstoječe literature, zapiskov, zakonov;
- zbiranje podatkov in terensko poizvedovanje;
- analiza in sinteza podatkov;
- terensko ankentiranje.
Terensko delo je obsegalo predvsem zbiranje podatkov pri navedenih inštitucijah,
ogled in fotografiranje odlagališča Stara vas, sestajanje z nekaterimi vodilnimi
osebami, ki se ukvarjajo z reševanjem navedene problematike, ter ankentiranje v
nekaterih naseljih znotraj občine Postojna.
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2. OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Za nadaljnje lažje razumevanje diplomske naloge bom v tem poglavju opisala
nekatere temeljne pojme, ki se nanašajo na obravnavano tematiko in se pojavljajo v
besedilu.
Deponija ali odlagališče odpadkov je prostor ali objekt na površini ali pod površino,
ki omogoča nadzorovano in varno, končno ali začasno odlaganje odpadkov, ne da bi
s tem ogrožali zdravje ljudi ali kakovost vode oziroma zraka (Kendič et al., 2006).
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov, po
Klasifikacijskem seznamu odpadkov (Uradni list RS, št. 20/01), ki ga lastnik ali
imetnik ne more, ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga
zato zavrže, namerava ali mora odvreči (Statistični urad... , 2007a).
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja in z okoljevarstvenimi ukrepi po
zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
Komunalni odpadki so lahko gospodinjski, tem po sestavi podobni, kosovni odpadki,
odpadki z živilskih trgov in od čiščenja ulic, ločeno zbrane frakcije ipd., ki nastajajo
v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in
objektih v javni rabi.
Kosovnih odpadkov zaradi njihove teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odvažati
tako pogosto kot gospodinjske ali njim po sestavi podobne odpadke; odvažajo se v
občasnih zbiralnih akcijah nekajkrat na leto.
Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti.
Ločeno zbrane frakcije odpadkov, so različne vrste odpadkov, ki se zbirajo ločeno,
na določenih zbirnih mestih, v posebnih zabojnikih, ki so namenjeni samo eni vrsti
odpadkov, npr. za biomaso, papir, za steklenino ipd. (Statistični urad... , 2007b).
Odpadki so snovi, ki nastajajo pri različnih procesih povezanih s človekovim
delovanjem in so njegovi stalni spremljevalci. Z rastjo življenjskega standarda žal
naraščajo tudi količine in vrste odpadkov. Ob tem pa naraščajo tudi problemi glede
njihove predelave in odlaganja (Svet za varstvo okolja... , 2007a).
Sama izgradnja sodobne deponije je izredno odgovoren interdisciplinarni inženirski
objekt, ki zahteva pazljivo načrtovanje, raziskave, uporabo sodobnih tehnologij, ter
konkretne konstruktivne rešitve in ukrepe za varovanje okolja (Kendič et al., 2006).
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Odpadki so eno najslabše rešenih področij varstva okolja v Sloveniji in pomemben
vir onesnaževanja in ogrožanja vseh sestavin okolja. Še vedno prevladujejo
neustrezne oblike gospodarjenja z odpadki vseh vrst. Ravnanje z odpadki je uvrščeno
med prednostne naloge okoljske politike Slovenije. V vseh državnih aktih za
področje okolja se poudarja uveljavljanje temeljnih načel pri ravnanju z odpadki in
nujnost ukrepov, ki bodo privedli do uresničitve osnovnih ciljev na področju
ravnanja z odpadki, kot npr.:
-

zmanjšanje nastajanja odpadkov pri izvoru, tudi z večkratno uporabo
materialov,

-

zmanjšanje njihovega nevarnostnega potenciala,

-

vzpostavitev učinkovitih sistemov ravnanja z odpadki,

-

povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov in postopna odprava starih
bremen.

Pravno sistemska ureditev področja ravnanja z odpadki je v Sloveniji prilagojena
pravnemu redu Evropske Unije. Področje odpadkov, s programi ravnanja vred, je
tudi pomemben sestavni del nacionalnega programa varstva okolja (NPVO)
(Gospodarska zbornica Slovenije…, 2007a).
Vendar ni dovolj, če pravila in zakoni obstajajo na papirju, bolj pomembna je njihova
realizacija. Še vedno menim, da je zavest o ravnanju z odpadki v Sloveniji med
prebivalci nizka in da se ljudje še vedno premalo zavedamo posledic, ki jih lahko
povzročimo z nepravilnim obnašanjem. Še toliko bolj je problematika občutljiva na
kraškem območju, v katerem se nahaja tudi občina Postojna.
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3. FIZIČNOGEOGRAFSKE RAZMERE NA ŠIRŠEM
OBMOČJU ODLAGALIŠČA STARA VAS
3.1. LEGA IN OBSEG ODLAGALIŠČA STARA VAS
Odlagališče Stara vas pri Postojni spada med odlagališča za nenevarne odpadke in je
namenjeno za odlaganje odpadkov, ki nastajajo pri povzročiteljih na območju občin
Pivka in Postojna. Odlagališče bo v skladu s predpisi in prostorskimi pogoji
obratovalo le še do konca leta 2008, ko bo uveden postopek zapiranja.
Odlagališče odpadkov Stara vas leži približno 700 m jugo-jugovzhodno od vasi Stara
vas pri Postojni. Odlagališče (s središčnimi koordinatami X = 5439350, Y =
5068250, Z = 586) je locirano v pobočju na zahodnem obrobju kraškega masiva
Javornikov. Južno poteka železniška proga, na zgornjem, vzhodnem robu pa je stara
vojaška cesta. Na severni strani omejuje deponijo dovozna pot iz Stare vasi.
Skupna celotna kapaciteta odlagališča znaša 248.000 ton. Letna potreba po
deponijskem prostoru je okoli 10.000 m3. Skupna letna količina odpadkov, odloženih
na odlagališče Stara vas pri Postojni v letu 2005, je bila 9.040 ton. Delež nenevarnih
odpadkov znaša 96,7%, celotna površina pa 1,5 ha. Število priključenih prebivalcev
je 20.000 (Poročilo o monitoringu..., 2005).
Karta 1: Lega odlagališča Stara vas

Vir: Državna topografska karta..., 1997.
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3.2. GEOLOŠKA IN MORFOLOŠKA OPREDELITEV OBMOČJA
ODLAGALIŠČA STARA VAS
Osnovno geološko podlago za ozemlje občine Postojna prikazuje Osnovna geološka
karta Slovenije, list Postojna v merilu 1: 100 000 (1967). Iz karte je razvidno, da
območje sestavljajo apnenci kredne in paleocenske starosti, laporji in peščenjaki fliša
eocenske starosti, ter naplavine iz holocena. Geološka in morfološka zgradba okolice
Postojne je odvisna od poteka gostote daljših in krajših prelomov, tako v apnencu kot
flišu. Izraziti so t.i. dinarski prelomi, ki so v severozahodni - jugovzhodni smeri na
dolgo presekali in prestavili kamnine (Kožman, 1999).
Karta 2: Geološka karta širšega območja odlagališča Stara vas

Vir: Osnovna geološka karta..., 1967.
Območje okrog odlagališča Stara vas so strokovni sodelavci in raziskovalci na
Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni, v juniju 2005, podrobno tektonskolitološko kartirali v merilu 1:5.000 in podali naslednje podrobne tektonsko-litološke
ugotovitve:
Pretežni del kartiranega terena pripada zgornjekrednim apnencem (Osnovna
geološka..., 1967). Le skrajni zahodni predel prekriva naplavina iz kvartarja. Nekaj
10 m južno od odlagališča vpadajo plasti apnenca proti jugozahodu pod kotom 20º.
Vzhodno od odlagališča se vpad plasti apnenca nekoliko spremeni, saj vpadajo proti
jugovzhodu za 20º. Debelina plasti apnencev v neposredni bližini odlagališča je
okrog 0,7 m. V apnencih so številni rudisti, na jugozahodnem robu hriba Žerible pa
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najdemo tudi do 1 dm velike gomolje rožencev v apnencu. Na terenu zahodno od
železnice prevladujejo debelo plastnati apnenci. V kontaktnem pasu med
zgornjekrednim apnencem in aluvijem pa plasti apnenca ni natančno mogoče
določiti, ker gre za masivni apnenec (Osnovna geološka..., 1967).
Sama geološka zgradba terena na območju odlagališča Stara vas je vsekakor
pomembna in nam dokazuje da gre za kraško območje. Plasti apnenca so tanke in
vodoproputsne, kar močno vpliva na podzemno odtekanje voda.
Po pomembnosti izstopata dva preloma, in sicer se severni prelom usklajuje s
prelomom, ki ga je določil že Rižnar (1997). Ta prelom poteka v dinarski smeri (SZJV) južno od Stare vasi, nekoliko severno od prehoda čez železniško progo ter
severno od vrha Žerible. Prelom je subvertikalen z rahlim povijanjem v horizontalni
smeri. Prelom je vzporeden severnejšemu Predjamskemu prelomu. Južni prelom pa
poteka po južnem robu odlagališča (Petrič et al., 2005).
Širše območje odlagališča pripada dvema tipoma reliefa. Prvi tip predstavljajo visoki
vrhovi Javornikov in njihova pobočja, drugi pa nižji, bolj uravnan planotast svet
obrobja Javornikov oziroma obrobja kraškega dela Pivške kotline. Višji relief, med
višinami nad 650 - 700 m, ter vrhovi, ki so visoki preko 1000 m so v vzhodnem delu
in so del Javornikov. Zanje so značilni veliki kopasti vrhovi, ki so zraščeni v
slemenom podobne nize. Zaradi zakraselosti masiva vsa padavinska voda odteka
podzemno. Površje zato ni razčlenjeno v erozijske žlebove, grape ali rečne doline,
pač pa je gladko. Naklon pobočij redko preseže 30°. Ponekod se na pobočjih
dvigujejo tudi manjši kopasti vrhovi. Med temi vrhovi so nastale večje ali manjše
kraške globeli, na manj nagnjenih površjih pa tudi skupine manjših vrtač. Vrtače
imajo premere do nekaj deset metrov ter so povečini plitvejše od 10 m (Petrič et al.,
2005).
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Karta 3: Reliefna karta širšega območja odlagališča

Vir: Petrič et al., 2005.
Nižji relief pripada obrobju Javornikov, ki brez ostrega prehoda prehaja v bolj ali
manj razgibano nižjo kraško uravnavo. To površje je nižje, med višinami od 550
m do 650-700 m. Večinoma je uravnano ter se spušča od vzhoda proti zahodu. Na
njem so posamezni kopasti vrhovi, ki se dvigujejo do sto metrov nad okoliškim
vrtačastim svetom, njihova pobočja pa so v glavnem nerazčlenjena. Tudi v tem delu
površja ni površinsko tekočih voda, ki bi oblikovale relief v doline in slemena. Vsa
padavinska voda odteka v podzemlje. Najpogostejše reliefne oblike so tudi tu vrtače.
V tem delu je gostota vrtač večja, vendar pa so velike razlike v njihovi razporeditvi
in gostoti. Prevladujejo vrtače, ki so do 50 m široke ter do 15 m globoke, dosegajo pa
gostoto tudi do okrog 50 na km2 (Petrič et al., 2005).
Na širšem vplivnem območju odlagališča je okrog 180 kraških jam. Pri tem so
upoštevane jame v zahodnem delu roba Javornikov (proti jugu do Palškega jezera),
ter na območju proti Planinskemu polju in Rakovemu Škocjanu. Podatki o teh so
zbrani v Katastru jam JZS. Jame v bližini odlagališča Stara vas so prikazane v Tabeli
1. Izmed 25 jam prevladujejo brezna (14), ki so nastala s pronicanjem vode s
kraškega površja do podzemeljskih voda. Najbolj pogosta so ob izrazitih, večjih
razpokah. Najgloblje brezno dosega 72 m, še pet je globljih od 30 m. Najdaljša jama
dosega dolžino 125 m. Vodoravni in poševni rovi so ostanki starih votlin skozi katere
so se nekoč pretakali vodni tokovi. To dokazujejo spleti rovov in njihovi prečni
prerezi, ki so krožno zaobljeni, pa tudi skalni relief (Petrič et al., 2005). Posebej
pomembni sta vodni jami v bližini odlagališča. To sta Brezno v Kobiljih grižah in
Fužina pri Stari vasi. Nekoliko bolj oddaljena je Matijeva jama na Palškem jezeru, v
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kateri tudi lahko spremljamo nihanje nivoja podzemne vode, ob visokem vodostaju
pa deluje tudi kot kraški izvir.
Jame pričajo o razvoju večinoma enostavno odtočnega vodonosnika visokega krasa s
postopnim nižanjem gladine podzemne vode. Severni in severozahodni rob
vodonosnika pa sta pretočna. Skoznju se namreč pretakajo vode med kraškimi polji,
ki obdajajo vodonosnik. Na robu vodonosnika, na kraških poljih, je več praviloma
sifonskih izvirov. Izvirne jame so razen Planinske jame, ki združuje vode s Pivške
kotline in Cerkniškega jezera, večinoma manjše. Višje ležeče, danes suhe jame, s
sledmi vodnih tokov, so se oblikovale, ko je bila gladina podzemeljske vode več
deset metrov višje. Vodonosnik je bil višje obdan z neprepustnimi kamninami.
Kasneje pa se je tudi tektonsko razčlenil (Petrič et al., 2005).
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Tabela 1: Seznam kraških jam v bližini odlagališča Stara vas (cv:Kataster jam JZS).
Katastrska številka

Ime

Nadmorska

Tip jame

višina
166

Brezno v Kobiljih Grižah

581

brezno z vodo na dnu

167

Velika Postojnska golobina

620

brezno

244

Brezno v borovcih

625

brezno

250

Brezno v Železnikih

655

brezno

253

Mala Postojnska golobina

630

brezno

269

Fužina pri Stari Vasi

523

stopnjasta jama, občasni izvir

1053

Požiralnik pod Kremenco

558

brezno

1735

Brezno na Počku

620

brezno

1966

Brezno 1 nad Staro vasjo

580

brezno

1967

Brezno 2 nad Staro vasjo

570

brezno

1968

Brezno 3 nad Staro vasjo

570

brezno

1969

Brezno 4 nad Staro vasjo

565

vodoravna jama z vhodnim
breznom

1970

Golobinja 1 pod Grmačo

605

spodmol

1971

Brezno pri Klaki

590

brezno

1972

Spodmol na Rakiški gmajni

570

spodmol

1981

Golobinja 2 pod Grmačo

605

vodoravna jama

2355

Jama pri Kravjeku

590

vodoravna jama z vhodnim
breznom

2454

Jama pri Veliki dolini

570

spodmol

2715

Brezno v Deklevovi rebari

550

brezno

2776

Frančiška

595

brezno

2893

Darkotova jama

600

vodoravna jama z vhodnim
breznom

2894

Ozko brezno nad Staro vasjo

605

vodoravna jama z vhodnim
breznom

2895

Zakopano brezno v Kobiljih

600

Grižah

vodoravna jama z vhodnim
breznom

2896

Brezno pri Darkotovi jami

600

brezno

7829

Podskalca

587

spodmol

Vir: Petrič et al., 2005.
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3.3. PEDOLOŠKE IN FITOGEOGRAFSKE
OBMOČJA ODLAGALIŠČA STARA VAS

ZNAČILNOSTI

Površje območja odlagališča Stara vas večinoma prekrivajo tanke rjave prsti tipa
redzina, katerih debelina v povprečju ne presega 20 cm. Pogosto pa plast prsti ni
sklenjena, zato je površje zelo kamnito. Kamnitost površja je odvisna od lokalnih
lastnosti apnenca, predvsem od njegove fizikalne odpornosti na razpadanje.
Odpornejši, bolj debelo plastoviti ali neplastoviti apnenci dajo praviloma bolj
kamnito površje. Na najbolj kamnitih površinah se je ohranil gozd, drugod je bil
gozd spremenjen v travnike in pašnike, ki pa se v zadnjih letih intenzivno zaraščajo
(Vegetacijska karta Postojne..., 1982).
Na dnu depresij ali vrtač so ponekod nastale debelejše plasti prsti. Del teh je bil spran
v preteklih stoletjih med procesom spreminjanja gozdov v pašnike in travnike.
Količina odnesene prsti pa je bila majhna. Razlog za majhno erozijo je v tem, da v
osnovi na površju ni bilo veliko prsti. Prst na apnencih namreč nastaja le počasi, saj
vso kameninsko maso v raztopini odnese ponikajoča voda v kras proti izvirom.
Netopnega ostanka, ki bi bil osnovni mineralni agregat za nastanek prsti, pa je v
apnencih le nekaj odstotkov (Vegetacijska karta Postojne..., 1982).
Na širšem območju odlagališča Stara vas, prevladuje na karbonatni matični osnovi
združba primorskega termofilnega nizkega gozda oziroma grmišča gabrovca in
jesenske vilovine. Severno in vzhodno proti jugovzhodnem robu Javornikov, na višji
nadmorski višini, raste združba dinarskega jelovo-bukovega gozda. Južno od
dinarskega jelovo bukovega gozda se v ozkem pasu pojavlja nižinski bazifilni gozd
hrastov, belega gabra in prehlajenke. Na nižjih nadmorskih višinah zahodno in južno
se razraščajo mezofilna travišča s pokončno stoklaso (Vegetacijska karta Postojne...,
1982).
Ker je plast prsti debelejša le v dnu vrtač, se na karbonatni podlagi razrašča
rastlinstvo, prilagojeno tem razmeram. Prst in vegetacija imata vpliv na samočistilne
sposobnosti in pronicanje vode. Voda skozi tanke plasti prsti brez večjih težav
pronica v globine, apnenčaste plasti pa nimajo pomembnih samočistilnih
sposobnosti. Zato je na tem območju toliko bolj pomembno, da se prepreči
kakršnokoli onesnaževanje, saj bi to vsekakor imelo vpliv na podzemne vode.
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3.4. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
ODLAGALIŠČA STARA VAS

ŠIRŠEGA

OBMOČJA

Pivška kotlina leži v zaledju Tržaškega in Reškega zaliva, a so neposredni
sredozemski vplivi skromni, saj jo obdajajo visoke kraške planote: na severu Nanos
in Hrušica, na vzhodu in jugovzhodu Javorniki in Snežnik, na zahodu pa Slavinski
ravnik.
Gre za prehodno pokrajino, kar se kaže tudi v podnebju. V Postojni je povprečna
julijska temperatura 17,6°C, povprečna januarska -1°C, srednja letna pa 8,5°C.
Mešajo se trije podnebni tipi: sredozemsko, celinsko podnebje in v višjih območjih
gorsko podnebje. Prehodnost med mediteranskim oziroma submediteranskim in
celinskim podnebjem se kaže predvsem pozimi. Takrat se pojavljajo velike razlike v
temperaturi in tlaku med morjem in celino, kar povzroči pojav vdora hladnega zraka
nad toplejše morje oziroma močan, sunkovit veter - burjo. Burja se spušča s kraških
planot npr. Nanosa, a najmočneje prodira hladen zrak skozi Postojnska vrata. Zato
ima ta predel, ki leži tik pod Postojnskimi vrati, jugozahodno od glavnih dinarskih
planot sorazmerno nižje temperature (Slovenija..., 2001).
Zaradi prehodnosti je pokrajina dokaj namočena in srednja letna višina padavin v
Postojni znaša 1551 mm. Največ dežja pade jeseni, dokaj namočena sta tudi pomlad
in zgodnje poletje (Slovenija..., 2001). Padavinski maksimum se pojavi jeseni
(novembra) in spomladi oziroma zgodaj poleti, primarni minimum pa februarja
(Bernot, 1998).
Prehodnost se kaže tudi v obliki padavin, saj se odvisno od temperature pojavljajo
kot sneg ali dež, v zimskem času velikokrat kot žled. Žled se najpogosteje pojavlja v
nadmorskih višinah med 500 in 1000 m. Največkrat žledi le nekaj ur, ob
katastrofalnem žledu, pa lahko tudi več dni (Habič, 1987).
Zaradi močne vetrovnosti na tem območju, je v povprečju le 54 dni z meglo v celem
letu. Zaradi megle in razgibanega reliefa spada tudi območje Pivškega podolja in s
tem Postojna med večja inverzijska območja Slovenije. Izrazite temperaturne
inverzije nastajajo predvsem na višje ležečih kraških poljih (Bat et al., 2004).
Območje Postojne bi po Ogrinovi (1996) klasifikaciji podnebnih tipov v Sloveniji
uvrstili v zmerno celinsko ali kontinentalno podnebje, za katerega je značilno, da se
celinskost povečuje proti severovzhodu. Povprečne januarske temperature se gibljejo
med 0° in - 3°C, povprečne julijske pa med 15° in 20°C. Natančneje gre za podnebni
tip zmerno celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije, za katerega je značilna
velika namočenost od 1300 do 2500 mm padavin letno s submediteranskim
padavinskim režimom (Ogrin, 1996). V primerjavi z ostalimi zmernocelinskimi
podtipi v Sloveniji, izstopa ta podtip prav po namočenosti, ki je posledica lege v
območju alpsko-dinarske pregrade in dejstva, da večino padavin prinašajo Sloveniji
zračne mase, ki pridejo od zahoda in jugozahoda (Ogrin, 1996).
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Pri zgoraj navedenih značilnostih podnebja je potrebno v povezavi s samim
odlagališčem Stara vas upoštevati predvsem veliko namočenost območja. Maksimum
padavin se pojavi jeseni, dokaj namočena pa sta tudi pomlad in zgodnje poletje. V
tem času se pojavljajo poplave, ko reka Pivka s svojimi pritoki prestopi bregove,
nekatera brezna in jame pa postanejo veliki bruhalniki podzemne vode. V tem času
se lahko izvajajo meritve onesnaževanja podzemne vode in ugotavljanje smeri
odtekanja kraške vode.

3.5. HIDROGEOGRAFSKE
ODLAGALIŠČA STARA VAS

RAZMERE

NA

OBMOČJU

Odlagališče leži na kraškem območju Javornikov, ki je brez površinsko tekočih voda.
Kraški masiv obdaja dolina reke Pivke s pritoki na zahodni, ter Cerkniško polje,
Rakov Škocjan in Planinsko polje na vzhodni in severni strani. Na teh območjih se
vode pretakajo tudi površinsko. Za vse pa je značilno, da jih napajajo kraške vode in
da po različno dolgih odsekih površinskega toka spet ponikajo v kraško podzemlje
(Petrič et al., 2005).
Glede na položaj odlagališča je zanimiva in pomembna predvsem reka Pivka, ki
omejuje Javornike na zahodu. Porečje Pivke sestavlja okoli 140 km vodnih tokov,
34% je od tega stalnih in 66% občasnih. Občasni tokovi v večini primerov niso
hudourniškega značaja, temveč so pretežno kraški presihajoči tokovi. Reka Pivka
izvira pri Zagorju in njena celotna dolžina znaša 26 km, od tega je le v spodnjem
delu 11 km stalnega površinskega toka, predvsem v zgornjem delu pa v sušnih
obdobjih reka presahne. Glavni pritok Pivke je Nanoščica, ostali so manjši in
večinoma le občasni pritoki (le dobrih 7 km je stalnih). Gostota vodnih tokov znaša
za celotno porečje Pivke 178 m tokov/km2, če upoštevamo le stalne, če upoštevamo
še občasne pa kar 519 m/km2. Razporeditev same mreže tokov je zelo asimetrična. Z
leve dobiva Pivka 20 km dolgo Nanoščico, ki ima stalni tok daljši od Pivke. Pivka pa
dobiva še dobrih 7 km stalnih pritokov. Z desne dobiva močne, občasne pritoke,
največ kilometer dolge (Požar, 2006, str.33).
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Karta 4: Pregledna hidrogeološka karta širšega območja odlagališča z rezultati
sledenj (Petrič et al., 2005).

Legenda: 1. vidna in pokrita narivnica, 2. viden in pokrit prelom, 3. površinski tok,
4. izvir, 5. ponor, 6. s sledenjem dokazana glavna in stranska podzemna vodna zveza,
7. kraški vodonosnik, 8. razpoklinski vodonosnik, 9. medzrnski vodonosnik, 10. zelo
slabo prepustne plasti.
Vodni režim Pivke sodi v zmerno mediteransko varianto pluvio-nivalnega rečnega
režima. Kar pomeni, da je primarni maksimum novembra (12,8 m3/s), sekundarni
marca (8 m3/s), minimum pa avgusta (1,2m3/s) in julija (1,5m3/s). V sušnem delu leta
pride Pivka na površje šele med Prestrankom in Rakitnikom, takrat pa je gladina v
spodnji Pivki pri Zagorju približno 10 metrov pod samo strugo Pivke. Po močnejših
padavinah se dvignejo in aktivirajo številni pritoki, od katerih mnoge (predvsem na
desnem bregu) napajajo občasni izviri iz kraškega vodonosnika Javornikov. Pivka
teče od izvira pri Zagorju pa nekje do Matenje vasi po kraških tleh, tako da voda v
strugi ob vsakem daljšem sušnem obdobju presahne. Struga Pivke je večji del leta
suha in šele ko z leve strani prejme Nanoščico, ima stalnejši vodni tok (Požar, 2006,
str.35).
Ob visokih vodah pa Pivka tudi poplavlja in sicer obsegajo poplavne površine 7,5
km2 (Kranjc 1985). V celotni Pivški kotlini pa je kar 96 km2 podvrženo poplavam.
Poplave na Pivki povzročajo deloma kraške in deloma površinske vode. Poplavni
svet tako najdemo na krasu, flišu in na naplavinah. Za kraške poplave je značilno, da
so nekoliko dolgotrajnejše, medtem ko so površinske bolj burne in kratkotrajne. Sami
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kraški izviri začnejo delovati nekoliko za padavinami, zaradi tako imenovane kraške
retinence. Na Pivki je letno v povprečju 5 poplav, od katerih jih 20% lahko označimo
kot »večje poplave«, ki zalijejo kmetijska zemljišča in povzročajo gospodarsko
škodo (Požar, 2006, str.36). Poplave na Pivki so sezonskega značaja in največ jih je
jeseni od septembra do novembra. Zaradi decembrskega dežja so pogoste tudi
zimske poplave, ki jih lahko razložimo kot podaljšane jesenske poplave oziroma je
zgodaj pozimi potrebna le majhna količina padavin, da se le te pojavijo. Prst je
namreč namočena, včasih tudi zmrznjena, kraško podzemlje pa napolnijo z vodo od
jesenskega dežja. Prevladujejo kratkotrajne poplave, do največ 3 dni, le redke so
daljše od enega tedna (Požar, 2006, str.36).
Sama poplavna območja segajo v neposredno bližino odlagališča Stara vas, saj je
pritok reke Pivke Stržen aktiven le ob večjih količinah padavin. Takrat tudi večinoma
prestopi bregove struge. Nahaja pa se tik pod samim odlagališčem in je s podzemnim
pretakanjem vode povezan s samim odlagališčem.
Posebna značilnost zahodnega roba Javornikov so presihajoča kraška jezera. Kraške
depresije, ki so običajno suhe, ob visokem vodostaju zalije kraška voda in nastane
več jezer. Ta se razlikujejo po velikosti, nadmorski višini in po času trajanja.
Večinoma so aktivna samo kratek čas ob najvišjem vodostaju, najdlje pa se voda
zadržuje v najnižjem Petelinjskem jezeru, ki ima vodo skoraj polovico leta. Najbližje
odlagališču Stara vas, približno 2 do 3 kilometre oddaljeno, je najbolj severno jezero
Jeredovci, ki pa se le zelo redko napolni z vodo. Največje je Palško jezero s površino
več kot 1 km2, ki lahko zbere tudi več kot 1,5 milijona m3 vode. Na Palškem jezeru
je Matijeva jama, ki ob visokih vodah deluje kot izvir, ob nizkih vodah pa lahko nivo
podzemne vode opazujemo globlje v jami, torej deluje kot estavela (Petrič et al.,
2005). Tudi ta občasna jezera lahko služijo za ugotavljanje podzemnega pretakanja
in onesnaženosti vode na širšem območju odlagališča Stara vas.
Eden izmed desnih pritokov v spodnjem delu Pivke je že prej omenjeni potok Stržen.
Napajajo ga kraške vode iz izvirov ob robu Javornikov med Staro vasjo in
Rakitnikom, ki so od odlagališča oddaljeni le okrog 500 m. Ko dotok iz krasa
preneha, zbira Stržen le še vode s fliša južno od Postojne in iztok iz postojnske
čistilne naprave. Skozi ponore v strugi se lahko že pred izlivom v Pivko izgublja v
podzemlje in je struga z vodo napolnjena le v majhnih količinah na posameznih delih
(Petrič et al., 2005).
Zaradi različnih kamnin se na območju Pivke pojavljata dva tipa podzemne vode:
talna in kraška podzemna voda. Talna voda se nahaja na nepropustnih kamninah, v
flišu ter aluviju, predvsem v delu Zgornje Pivke od Prestranka dalje. Na območju
aluvialnih ravnic ob reki, ter njenih pritokih je talna voda v globini od nekaj metrov
pa do površja. V zgornjem delu porečja pa je kraška voda v dnu doline Pivke plitvo
pod površjem do 5m. Vendar se kraška voda v kraškem obrobju nahaja tudi izven
samega dna Pivke, za kar je dokaz brezno v Kobiljih grižah. Običajno je gladina
vode med 512 –537 m n.m.v, enkrat pa je nad, drugič pod nivojem dna Pivške
kotline (525m). Za kraško vodo je namreč značilno močno nihanje njene gladine, ter
šibke povezave med posameznimi žilami in podzemeljskimi tokovi (Petrič et al.,
2005).

22

Sandra Sašić

Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas

Iz samega porečja Pivke vode odtekajo po dveh poteh: visoke vode se prelivajo na
površje, napolnijo strugo Pivke in tečejo od Zagorja do ponorov pri Postojnski jami.
Nizke vode pa se pretakajo pod Javorniki mimo Postojne proti Planinskemu polju.
Nižje od doline Pivke ležijo pod Javorniki kraški kanali, ker pa so ozki zmorejo le
manjše pretoke. Ob nekoliko večji količini dežja v Javornikih se vode prelijejo ob
Pivki na površje, poplavijo strugo in ravnice ob njen. Kraške globeli, ki pa jih
zalijejo, se spremenijo v občasna kraška jezera.
3.5.1. KRAŠKI IZVIRI NA ŠIRŠEM OBMOČJU ODLAGALIŠČA STARA
VAS
Na širšem območju odlagališča je več kraških izvirov, od katerih sta
najpomembnejša izvir Malenščice na južnem robu Planinskega polja in izvir Vipave
v Vipavski dolini, ki sta zajeta za vodooskrbo. Ker sta pomembna vira tudi za
prihodnost, je potrebna še posebna skrb za ohranjanje njune kakovosti. V posebni
raziskavi so sodelavci in strokovnjaki Inštituta za raziskovanje krasa s pomočjo
sledenja ugotovili povezanost nekaterih izvirov v širšem območju odlagališča Stara
vas.


Izvir Malenščice

Glavna smer pretakanja podzemne vode iz kraškega vodonosnika Javornikov je proti
izvirom na južnem robu Planinskega polja. Najpomembnejši med njimi je izvir
Malenščice, ki je zajet za vodooskrbo občin Postojna in Pivka. Prvo zajetje izvira je
bilo namenjeno oskrbi bližnje vasi Planina, ob koncu šestdesetih let pa je začela
Postojna graditi zajetje za svoj vodovod. Podrobne raziskave značilnosti izvira je
opravil Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v okviru študije za izdelavo
predloga sanacije obstoječega zajetja in strokovnih podlag za zaščito izvira (Petrič et
al., 2005).
Izviri Malenščice so razporejeni v izraziti, skoraj 1 km dolgi in 200 m široki zatrepni
dolini ob jugozahodnem robu Planinskega polja. Ločimo 4 skupine glavnih izvirov.
Stalno aktiven je samo spodnji izvir. Gladino vode v njem lahko delno uravnavajo z
zapornico, sicer pa je odvisna od dotoka in niha med 448 in 449,5 m. n.m.. Ostali
izviri so aktivni občasno, najvišji aktivni izvir pa je ob visokih vodah na 470 m. n.m..
Precejšnje višinske razlike med sosednjimi izviri kažejo, da je kapaciteta dotočnih žil
omejena in je zato dotok vode ob visokem vodostaju relativno manjši (Petrič et al.,
2005).
Zaledje izvirov Malenščice vključuje hidrografske enote s podzemnim in
površinskim odtokom. Z barvanji je bilo dokazano, da se proti njim stekajo vode iz
območja Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana, torej zaledje vključuje prispevno
območje zgornjega toka Ljubljanice od izvirov pri Prezidu do Rakovega Škocjana. Iz
Javornikov odteka znatni del podzemnih voda tudi neposredno proti izvirom
Malenščice. Poleg tega pa jih deloma napajajo še vode iz bazena površinske Pivke.
Ker gre večinoma za podzemeljske razvodnice, je položaj meja zaledja praktično
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nemogoče natančno določiti. Na osnovi dosedanjih raziskav pa se lahko dokaj
zanesljivo potrdi zveza odlagališča Stara vas z izviri Malenščice (Petrič et al., 2005).



Izvir Unice

Iz Planinske jame je sam izvir največji ob visokih vodah, ko doseže skoraj 100 m3/s,
precej manjši pa je pretok ob suši z le nekaj 100 l/s . V Planinski jami se namreč
združita vodotoka iz Rakovega in Pivškega rokava, ki zbirata podzemno vodo iz
smeri Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera oziroma iz Pivške kotline. Poleg
tega Unico tudi neposredno napajajo podzemne vode iz Javornikov. Na osnovi
dosedanjih raziskav se lahko potrdi tudi možnost odtekanja podzemne vode z
območja odlagališča Stara vas proti izviru Unice.


Izvir Škratovke

Pod sotočjem Malenščice in Unice je še občasni izvir Škratovke pri Hasbergu, ki ob
visokem vodostaju doseže pretok do 7 m3/s. Glede na rezultate sledenja z območja
vojaškega vadišča Poček sklepamo, da se podzemna voda z odlagališča Stara vas
steka tudi proti temu izviru (Petrič et al., 2005).


Izvir Kotliči

V Rakovem Škocjanu sta najpomembnejša leva pritoka Raka iz izvirov Kotliči in
Prunkovec. V izvir Kotliči priteka voda pod makadamsko cesto iz udornice Kotel,
kjer v globoki kotanji izvira voda iz več špranj in se ob srednjih in nizkih vodah
preliva skozi neprehodne votline. Ob zelo visoki vodi pa teče površinsko po suhi
dolini proti Raku.


Izvir Prunkovec

Večji trajnejši izvir je še izvir Prunkovec. Ob sledenju na Počku je bila ugotovljena
povezava z obema opisanima izviroma v Rakovem Škocjanu, zato obstaja tudi
možnost podzemne vodne zveze z odlagališčem (Petrič et al., 2005).


Izviri ob reki Pivki

Najbližji odlagališču je izvir Fužine pod Staro vasjo (na karti 1:5.000 je uporabljeno
ime Velika Fužina), ki je aktiven le ob visokem vodostaju. Glavni iztok je skozi
najnižje vhodno brezno, voda pa lahko prihaja na površje še na številnih mestih na
polju nad jamo. Iz vhodnega brezna odteka voda po umetni strugi kot potok Stržen,
ki se pri Rakitniku izliva v Pivko, iz manjših izvirov pa se preliva po travnikih. Glede
na bližino in rezultate sledenj lahko tudi ta izvir povežemo z odlagališčem (Petrič et
al., 2005).
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Žejski izviri so najmočnejši in najtrajnejši izvir ob Pivki (maksimalni pretok okrog 6
m3/s; povprečno so aktivni vsaj pol leta). S sledenjem je bilo dokazano, da jih
napajajo vode iz Petelinjskega jezera. Pri sledenju na Počku so raziskovalci Inštituta
za raziskovanje krasa v nekaterih vzorcih zabeležili le sorazmerno nizke vsebnosti
fluorescence, zato je prisotnost uranina in s tem tudi povezava vprašljiva. Za
območje odlagališča, tudi glede na rezultate merjenja nivojev podzemne vode v
vrtini, podzemne vodne zveze z Žejskimi izviri ne moremo povsem ovreči, vendar je
verjetnost majhna (Petrič et al., 2005).
Hidrogeografske razmere na širšem območju odlagališča Stara vas so bile z izvedeno
raziskavo na Inštitutu za raziskovanje krasa pomembno dopolnilo za samo
poznavanje pretakanja voda na tem območju. Ker gre za kraško območje, je potrebno
upoštevati vse izvire, brezna ali jame, ki so na kakršenkoli način lahko ogroženi
bodisi s samim onesnaževanjem iz odlagališča, bodisi kako drugače. Ključen
problem je ta, da kljub temu da je bilo odlagališče sanirano leta 1999 in dodatno
zaščiteno, je še vedno nemogoče natančno določiti vpliv onesnaževanja na kraško
podtalnico pred saniranjem in tudi danes. Vsakršno onesnaževanje okolja ali
nepravilno odlaganje odpadkov na odlagališču ali zunaj njega ima lahko usodne
posledice na posamezne izvire, še posebej na izvir Malenščice, ki je eden od večjih
še ohranjenih vodooskrbnih izvirov.
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KRONOLOGIJA

SANACIJ

IN

OBRATOVANJA,

POSODOBITEV

IZVEDENIH

ODLAGALIŠČA

NENEVARNIH ODPADKOV STARA VAS
Z odlaganjem odpadkov na tej lokaciji se je začelo že v letu 1969, in sicer v takrat
netesnjeno vrtačo. Z odlaganjem odpadkov je bila vrtača do kote okoliškega terena
zasuta; izcedne vode pa so odtekale v podzemlje. Odlagališče je namenjeno
odlaganju komunalnih in drugih nenevarnih odpadkov z območja občin Postojna in
Pivka. Projektiran pa je za sprejem približno 90.000 m3 kompaktiranih odpadkov
(Poročilo o izvedbi..., 2005).
Leta 1999 je bila izvedena sanacija in posodobitev odlagališča po projektu Smelt-a
Ljubljana.
Rešitve so vsebovale sledeče ureditve:
• tesnjenje celotne površine odlagališča,
• zajemanje izcednih vod in priključitev na javno kanalizacijo,
• ureditev pasivnega odplinjevanja,
• zajem čistih padavinskih in zalednih vod,
• zgoščevanje odpadkov s kompaktorjem,
• izvajanje monitoringa izcednih vod.
Upravljavec odlagališča je koncesionar podjetje Publicus. V letu 2002 je bila na
nivoju države uvedena t.i. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. To so sicer sredstva državnega proračuna, se pa lahko porabijo na
lokalnem nivoju za ekološke projekte in jih odobri pristojno ministrstvo. Iz zbranih
sredstev takse za obremenjevanje okolja so bile izvedene naslednje skupne
investicije (Poročilo o izvedbi..., 2005):
ureditev mostne tehtnice s pripadajočimi zapornicami,
bivalni zabojnik z strojno in programsko opremo za evidentiranje in
obdelavo podatkov vstopnih in izstopnih količin odpadkov,
nabava specialnega mobilnega zabojnika za zbiranje nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev,
zamenjava zbirnih jaškov za izcedne vode,
ureditev odplinjevalnih jaškov za prisilni zajem deponijskega plina in
povezava s cevovodi za odvod plina na baklo,
izgradnja platoja in namestitev »bakle« za sežig deponijskega plina,
elektrifikacija – nabava močnejšega agregata za potrebe odplinjevanja
(črpalka), zapornice, tehtnice...
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Slika 1: Bakla za sežig deponijskega plina

Avtorica: Sašić, 2006.
Poleg povečanih stroškov rednega vzdrževanja in stroška projekta za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja je bilo potrebno naročiti tudi raziskavo podzemnih
voda, in sicer pri Inštitutu za raziskovanje Krasa ZRC SAZU v Postojni, ter
vzpostavitev naslednjih predpisanih obratovalnih monitoringov*:
monitoring meteoroloških parametrov,
monitoring emisij snovi v zraku,
monitoring podzemnih voda in
monitoring izcednih vod (Poročilo o izvedbi..., 2005).
Deponija je danes urejena in primerljiva z odlagališči s podobno infrastrukturo,
vsekakor pa so standardi opreme in obratovanja primernejši kot so bili pred samo
posodobitvijo odlagališča.
Pripeljani odpadki se najprej stehtajo na tehtnici, nato sortirajo glede na samo vrsto
odpadkov. Na samem odlagališču poteka ločeno zbiranje odpadkov. Vrsta odpadkov
po klasifikacijskem seznamu, ki so odloženi na odlagališče, so komunalni odpadki in
njim podobni odpadki iz industrije, obrti, vključno z ločenimi frakcijami (Poročilo o
obratovalnem..., 2005).
*Monitoring: je oblika nadzora oziroma preverjanja določenih parametrov ali izpolnjujejo zahteve
predpisov in zakonov.
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Skupna celotna kapaciteta odlagališča znaša 248.000 ton. Letna potreba po
deponijskem prostoru je okoli 10.000 m3. Skupna letna količina odpadkov, odloženih
na odlagališče Stara vas pri Postojni v letu 2005 je bila 9.040 ton. Delež nenevarnih
odpadkov je 96,7% ter inertnih odpadkov 3,3%. Celotna površina je 1,5 ha. Število
priključenih prebivalcev pa znaša 20.000 (Poročilo o obratovalnem..., 2005).
Vhodna kontrola se izvaja pred zapornico poleg bivalnega zabojnika, kjer se beleži
izvor, teža in vrsta dostavljenega materiala. Glede na vrsto odpadka se dobavitelj s
strani kontrolorja usmerja do določenega mesta za iztovor odpadkov. Izcedne vode s
svežih odpadkov, odloženih nad tesnenim planumom, pa se kontrolirano drenirajo.
Odlagališče ni izpostavljeno dotoku tujih vod, vznožje odlagališča je pred
površinskimi vodami zavarovano z obcestnim jarkom na vzhodu in z vznožnimi jarki
po obodu odlagališča. Zajete vode se vodijo proti severu lokacije v čistilni-usedalni
jašek in nato po kanalizacijski cevi v ponikovalnico.
Žal novejših in podrobnejših podatkov nisem pridobila ne s strani podjetja Publicus,
niti s strani Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni.

Slike 2 - 5: Situacija danes na odlagališču nenevarnih odpadkov Stara vas

Slika 2: Obvestilo pred odlagališčem
Avtorica: Sašić, 2006.

Slika 3: Ločeno zbiranje odpadkov
Avtorica: Sašić, 2006.
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Slika 4: Odlagališče z vidnim odplinjevalnim jaškom

Avtorica: Sašić, 2006.
Slika 5: Polnjenje vrtače z odpadki

Avtorica: Sašić, 2006.
Z ločenim zbiranjem odpadkov se zmanjšuje količina odpadkov, ki konča na
odlagališču za 60%. Zato poteka ločeno zbiranje papirja, stekla, kovine, plastike,
nevarnih odpadkov in ostalih odpadkov. Sekundarne surovine (papir, steklo, kovino,
plastiko, nevarne in ostale odpadke) se oddaja pooblaščenim ali specializiranim
odjemalcem kot so na primer podjetja DINOS oz. SUROVINA, KEMIS, INDAVER.
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Preostanek odpadkov se odlaga na odlagališče, kjer konča le približno 40% zbranih
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. S tem načinom se ohrani deponijski prostor
za dalj časa, industriji pa se vrnejo sekundarne surovine (Ignjatovič, 2005).
V Občina Postojna so postavili 20 ekoloških otokov, kjer poteka ločeno zbiranje
odpadkov, in sicer jih večina leži v samem mestu Postojna in njegovi neposredni
bližini (17), ostali trije pa so nameščeni : v Zalogu pri balinišču, v Planini - ob rojstni
hiši Miroslava Vilharja in v Prestranku - na križišču pri transformatorski postaji
(Ignjatovič, 2005).
Ekološki otok imenujemo posebno urejeno površino, opremljeno z zabojniki za
ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so primerni za
predelavo in ponovno uporabo kot sekundarna surovina. Zabojniki v treh barvah so
namenjeni ločenemu zbiranju določenih vrst odpadkov:
modri, za star papir,
rumeni, za plastično embalažo in pločevinke;
zeleni, za steklo.
Z ločenim zbiranjem se zmanjšajo količine odpadkov na samem odlagališču in s tem
delno razbremenimo okolje. Poleg tega pa ločevanje odpadkov omogoča tudi večjo
snovno izrabo odpadkov, saj s predelavo odpadek znova postane surovina.
Slika 6: Ekološki otok v Prestranku

Avtorica: Sašić, 2006.
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Podjetje Publicus večkrat na leto organizira pobiranje kosovnih odpadkov in o tem
obvešča prebivalce Občine Postojna tudi prek raznih medijev (Radio 94 in lokalni
časopis Prestop).
* Priloga: Objava v lokalnem časopisu Prestop in članek iz časopisa Notranjske novice.

Izcedne vode iz svežih odpadkov, odloženih nad tesnjenim planumom, se
kontrolirano drenirajo. Tesnjeni planum je razdeljen na šest hidravlično neodvisnih
polj, vsako s svojo drenažo. Iz vsakega polja gre drenaža skozi zahodni obodni nasip
v kontrolno odsedalni jašek. V jašku je plinska zapora in odtok izcedne vode naprej v
skupni jašek, povezan s cisterno-usedalnik (15 m3) za zbiranje in homogenizacijo
izcednih vod. Delno prečiščena izcedna voda se izteka po kanalizacijskem sistemu
na komunalno čistilno napravo Postojna (Poročilo o obratovalnem..., 2005).
Slika 7: Kanalizacijski sistem na odlagališču z odvajalnimi jaški

Avtorica: Sašić, 2006.
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Izcedne vode so na 584,0 metrov nadmorske višine, kjer je izvedeno tesnjenje z
drenažnimi cevmi. Drenaže se zaključijo v jaških premera, ki so povezani s polnimi
cevmi. Površinske in zaledne vode se zajemajo z obodnimi jarki, zavarovanimi s
hudourniškimi kanaletami. Jarki so speljani v usedalni - čistilni jašek in nato v
ponikovalnico na SZ lokacije izven območja odlagališča (Poročilo o obratovalnem...,
2005).
Odlagališče ni izpostavljeno dotoku tujih vod, saj je vznožje odlagališča pred
površinskimi vodami zavarovano z obcestnim jarkom na vzhodu in z vznožnimi jarki
po obodu odlagališča. Zajete vode se vodijo proti severu lokacije v čistilni-usedalni
jašek in nato po kanalizacijski cevi v ponikovalnico.
Površinsko tesnjenje nad odloženimi odpadki, prekritimi z izravnalnim slojem
inertnih odpadkov, sestavljajo sledeči sloji (Pročilo o obratovalnem..., 2005).:
izravnalni in odplinjevalni sloj, d=30cm,
bentonitna tesnilna plast (5000 gr/m2),
PEHD folija d=2,5 mm,
Geodren mreža (k=0,35 l/s/m),
zemeljski sloj d=80cm,
rekultivacija z avtohtono vegetacijo.
Uporabno dovoljenje za sanacijo in posodobitev centralne deponije komunalnih
odpadkov, št. 35108-27/99-9 je izdala UE Postojna dne 10.2.2000.

4.1. MONITORING PODZEMNIH
ODLAGALIŠČA STARA VAS

VODA

NA

OBMOČJU

Ker odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas leži na kraškem območju, je toliko
bolj pomembno samo odtekanje podzemnih voda oziroma izcednih voda iz samega
odlagališča. Zaradi večje varnosti in ohranitve izvira Malni pri Postojni je bil s strani
podjetja Publicus naročen monitoring podzemnih voda, v izvedbi Inštituta za
raziskovanje krasa v Postojni, saj so dosedanji podatki o onesnaženosti podzemnih
voda na tem območju zelo skopi.
V preteklosti je bilo opravljenih več sledenj z injiciranjem sledila na različnih
lokacijah v zahodnem obrobju Javornikov. Najbolj podobno razmeram pri odtekanju
izcednih voda z odlagališča v kraško podzemlje je bilo sledenje na Počku, kjer so
raziskovalci z Inštituta za raziskovanje krasa, leta 1997 uranin zlili v skalno dno
vrtače. Vendar pa je poskus potekal v sušnem obdobju, zato so ugotovljene hitrosti
pretakanja manjše, kot so značilne za visoke vodostaje. Prenos sledila v izvir
Malenščice se je začel šele po prvih izdatnejših padavinah (41 mm) 10 dni po
injiciranju. Maksimalna koncentracija sledila je bila dosežena približno 120 ur po
padavinah, kar da hitrost pretakanja okoli 0,7 cm/s. V bolj namočenih razmerah

32

Sandra Sašić

Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas

konec julija 1997 je bil prenos hitrejši. Sledilo se je pojavilo v maksimalni
koncentraciji že po 46 urah, kar pomeni navidezno hitrost pretakanja okrog 5,5 cm/s.
Izredno intenzivne in izdatne prve jesenske padavine po dolgem poletnem sušnem
obdobju so pogojevale iztiskanje in prenos sledila z manjšo hitrostjo kot v
namočenem obdobju, vendar pa z večjo kot v sušnem obdobju po manjši količini
padavin. Krivulja prehoda sledila zaostaja za krivuljo pretoka od pol do 2 dni, kar je
pomemben podatek za smiselno organizacijo podrobnega monitoringa (Petrič et al.,
2005).
Podobna navidezna hitrost pretakanja je bila ugotovljena tudi proti izvirom Vipave,
vendar pa se tam zaradi večje oddaljenosti sledilo pojavi precej kasneje. Vsekakor pa
je to simselno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi monitoringa (Petrič et al., 2005).
Predvsem pomembno je tudi odtekanje proti Stari vasi. Hitrosti toka so sicer manjše,
vendar pa je povezava zanimiva predvsem zaradi majhne oddaljenosti izvirov od
odlagališča. Ob sledenju na Počku v juniju 1997 je bila maksimalna koncentracija
sledila na merilnem mestu, zabeležena kljub manjši navidezni hitrosti toka, en dan
prej kot v izvirih Malenščice.
4.1.2. KEMIJSKO STANJE PODZEMNE VODE
Ciljna hidrogeološka cona je vodonosnik s kraško-razpoklinsko poroznostjo, ki na
obravnavanem območju obsega karbonatni masiv Javornikov, vključuje pa tudi
zakrasele apnence pod Pivško kotlino, ki se drenirajo proti izvirom Vipave. Zaradi
značilnega podzemnega raztekanja v krasu, njenega obsega ne moremo natančno
določiti. Zaradi majhne debeline prsti, dobre razvitosti razpoklinskih in porušenih
con ter zakraselosti karbonatne kamnine je infiltracija vode*, in v njej raztopljenih s
površja v nezasičeno oz. vadozno cono* kraškega vodonosnika, hitra. Del se lahko
zelo hitro preceja do zasičene cone kraškega vodonosnika in naprej proti kraškim
izvirom na obrobju, del pa se lahko dalj časa zadrži v vadozni coni. Po približni
oceni je debelina te cone v odvisnosti od hidroloških pogojev med 60 in 75 m. Po
vsakih izdatnejših padavinah lahko tako pričakujemo intenzivnejše spiranje iz
odlagališča, pa tudi iztiskanje že prej uskladiščene onesnažene vode iz vadozne cone
pod deponijo globlje v kras in naprej proti kraškim izvirom (Petrič et al., 2005).
V opisani ciljni hidrogeološki coni se podzemne vode pretakajo v različnih smereh
proti izvirom na obrobju. Glavna smer odtekanja je proti severu v izvire na
Planinskem polju ter proti severozahodu v izvire pri Stari vasi in naprej pod flišem
Pivške kotline v izvire Vipave (Petrič et al., 2005).

* infiltracija vode: ponikanje vode pod površje; hitrost infiltracije: je hitrost s katero voda ponikne pod
površje.

* vadozna cona: nad gladino podtalnice je aeracijska cona, ki je redkodaj nasičena. Voda v tej coni –
pravimo ji vadozna voda – pronica navzdol ali pa se kapilarno dviga.
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Iz obdobja pred začetkom obratovanja odlagališča Stara vas v letu 1968 razpolagamo
le z zelo skopimi podatki sestave podzemne vode na njegovem vplivnem območju.
Vzorci, ki so jih zajeli za bakteriološke analize 6. decembra 1967 ob upadajočem
vodostaju, so pokazali, da le voda v Breznu v Kobiljih grižah in Matijevi jami ni bila
bakteriološko onesnažena, medtem ko so povečane vrednosti določili tako v Fužini
pri Stari vasi kot v izvirih pri Žejah (cv Gospodarič et al., 1968). Ker pa se
bakteriološka slika prek leta ob različnih hidroloških razmerah lahko zelo spreminja,
na osnovi analize enega vzorca ni možno sklepati na stopnjo onesnaženosti (Petrič et
al., 2005).
Dne 5. decembra 1967 so bili zajeti tudi vzorci vode za kemijske analize, ki so
pokazale nižje vrednosti nitratov (4,4 in 3,0 mg/l) in sulfatov (8,6 in 10,7 mg/l) v
Matijevi jami in Kobiljih grižah in višjo vrednost nitratov (10 mg/l) in sulfatov (16,7
mg/l) v Fužini, medtem ko so bili kloridi in fosfati na vseh točkah nizki. Ker so to
vrednosti le enkratnega vzorčenja, jih (Matijeva jama in Kobilje griže) jih ne
moremo jemati kot verodostojne pokazatelje takratnega stanja oz. stanja pred
obratovanjem odlagališča (tako imenovano ničelno stanje). So pa vrednosti nitratov
in fosfatov zelo blizu tistim v Malenščici v času nizkih poletnih vodostajev, ko se
pretežno ali pa izključno napaja z infiltracijsko vodo z obsežnega območja
Javornikov. Visoke nitrate v Fužini 5. decembra 1967 so pripisali neznanemu viru,
morda onesnaževanju niže v zaledju izvira ali pa odpadkom v jami (Petrič et al.,
2005).
Kasnejše meritve višine vode v vrtinah Kobilje griže in pri Stari vasi, ter vzporedno
vzorčenje in analize vode po sušnem poletju 1988, ki so mu sledile izdatnejše
padavine, so pokazale (Habič, 1989), da nivo podzemne vode upada od Kobiljih griž
proti vrtini v Stari vasi in sicer tako v namočenih kot sušnih obdobjih (meritve od
avgusta 1988 do februarja 1989) (Petrič et al., 2005). Vzorčenje od avgusta 1988 do
januarja 1989 (5-krat) je namreč pokazalo, da voda v vrtini pri Stari vasi dosega višje
trdote in višje razmerje Calcija in Magnezija, kot pa voda v Kobiljih grižah (Petrič et
al., 2005).
Kasneje so uspeli vzorčiti vodni val izvira Fužine, ki je v neposredni bližini
odlagališča. Sorazmerno izdatne padavine v Oktobru 1998 (okoli 260 mm) so
povzročile, da se je 24. oktobra začela prelivati voda iz izvira Fužina, in zajet je bil
prvi vzorec. Po dodatnih padavinah v prvih dneh novembra 1998 (157mm) se je
pretok povečal (zajem drugega vzorca 6. novembra), nato je upadel in se 12.
novembra (zajet tretji vzorec) vrnil na izhodno stanje (24.10.1998). Nivo je nato
upadal in zadnji vzorec je zajet 17. novembra.

34

Sandra Sašić

Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas

Povišanje vrednosti vseh parametrov:
- nitratov s 4,1 na 6,1 mg/l,
- kloridov z 2,9 na 5,2 mg/l,
- o-fosfatov z 0,02 na 0,06 mg/l ter
- sulfatov z 8,5 na 14,5 mg/l.

Diagram 1: Spremljanje sestave izvira Fužine in zajetega izvira pri Stari vasi v
času vodnega vala.

Vir: Petrič et al., 2005.
Ob sočasnem porastu pretoka se pokaže intenzivno spiranje onesnaženja iz zaledja
izvira. Primerjava s stalnim izvirom, zajetjem pri Stari vasi, je pokazala drugačne
značilnosti. Verjetno v ta izvir poleg vode z območja Javornikov (dokazano s
sledenjem) priteka še druga voda (Petrič et al., 2005).
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4.2. PREDLOG NAČRTA MONITORINGA PODZEMNIH VODA
IZVEDENEGA ZA ODLAGALIŠČE STARA VAS
V Pravilniku o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (U.l.
RS 5/00) so kot opazovalna mesta predvidene vrtine. Vendar pa je v krasu njihova
izvedba povezana s številnimi težavami, v splošnem pa je majhna tudi njihova
uspešnost. Za monitoring obstoječih odlagališč na krasu je glede na specifične
hidrogeološke značilnosti krasa najbolj smiselna uporaba naravnih hidrogeoloških
objektov. Za primer odlagališča Stara vas temelji izbira primernih točk na predhodno
izvedenih raziskavah. Najbolj uporabne rezultate so dala do sedaj opravljena sledenja
v širši okolici (Petrič et al., 2005). Glede na pomen samih izvirov je najbolje, da se
monitoring izvaja na izvirih Malenščice in Vipave, ki sta zajeta za regionalno oskrbo
s pitno vodo. Na osnovi opravljenih raziskav je razvidno, da se podzemne vode z
območja odlagališča stekajo proti obema izviroma (Petrič et al., 2005).
Najbližja odlagališču in hidrološko povezana z njima sta voda v jami Fužina pri Stari
vasi (tudi občasni izvir) in zajetje pri Stari vasi. Glede na rezultate spremljanja
sestave vode v obeh izvirih v vodnem valu jeseni 1998, pa se kot boljša točka
monitoringa vode izkaže jama Fužina pri Stari vasi. Ob visokem vodostaju je namreč
možno zajemati vodo na izviru, ob nizkih vodah pa je potrebno vzorčenje vodnega
toka v jami (Petrič et al., 2005). Kot točka monitoringa, ki je izven vpliva deponije,
je predlagana Matijeva jama na Palškem jezeru. Možna lokacija je tudi Brezno v
Kobiljih grižah, ki pa ima nekaj pomanjkljivosti. Tako je nekaj analiz leta 1988
pokazalo na določeno stopnjo onesnaženja, za katero je težko zanesljivo določiti
vzrok. Poleg tega je bolj težaven tudi vstop v brezno. Ob visokem vodostaju je
možno vzorce za analizo vod zajemati na občasnem izviru iz Matijeve jame, ob
nizkih vodah pa je potrebno vzorčenje vodnega toka v jami (Petrič et al., 2005).
Tabela 2 : Opazovalna mesta za odlagališče Stara vas
Opazovalno mesto

X

Y

Z

Način opazovanja

izvir Malenščice

5442530

5075600

446

vzorčenje na izviru
merjenje pretoka izvira

izvir Vipave

5419910

5078370

98

vzorčenje na izviru
merjenje pretoka izvira

Fužina pod Staro vasjo

5438975

5068590

523

vzorčenje na izviru ali v jami
merjenje nivoja vode v jami

Matijeva jama na

5443180

Palškem jezeru

5060730

554

vzorčenje na izviru ali v jami
merjenje nivoja vode v jam

Vir: Petrič et al., 2005.
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Karta 5: Kartografski prikaz merilnih mest

Vir: Slovenija turistični atlas..., 2003.
V Pravilniku o odlaganju odpadkov (U.l. RS 5/00) je za meritve onesnaženosti
podzemnih vod na vplivnem območju odlagališča odpadkov v obratovanju
predvideno merjenje gladine podzemnih vod enkrat mesečno (bolj pogosto pri
velikem nihanju gladine) in merjenje parametrov onesnaženosti podzemnih vod
najmanj vsakih šest mesecev.
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Glede na ta osnovni okvir in skladno z ugotovljenimi značilnostmi kraškega
vodonosnika v vplivnem območju odlagališča Stara vas, so raziskovalci Inštituta za
raziskovanje Krasa izdelali predlog načina in časovne razporeditve opazovanj. Na
vseh štirih opazovalnih mestih so predlagali kot osnovni monitoring vzorčenje za
analize vzorcev podzemne vode štirikrat letno ob različnih hidroloških pogojih, in
sicer (Petrič et al., 2005):
- v poletnem sušnem obdobju,
- po prvih jesenskih padavinah,
- ob visokih jesenskih vodah in
- ob spomladanskem naraščanju pretokov.
Ker pa se lahko v primeru odlagališč na kraškem površju po vsakih bolj intenzivnih
in izdatnih padavinah (posebno v času jesenskega deževja) pričakuje intenzivno
spiranje iz odlagališča, pa tudi iztiskanje onesnažene vode iz vadozne cone pod
smetiščem, je predlagano tudi dodatno podrobno vzorčenje primernega vodnega
vala. Možno namreč je, da občasna, slučajna vzorčenja ne pokažejo pravega stanja
kakovosti.
V kraških vodonosnikih je namreč potrebno izvajati zvezne meritve izdatnosti. Za
izvira Malenščice in Vipave pretoke stalno meri Agencija RS za okolje. Dodatno se
predlaga vzpostavitev zveznega merjenja nihanja nivoja podzemne vode v vodnih
jamah Fužina pri Stari vasi in Matijeva jama. V času visokih vodostajev, ko obe jami
delujeta kot izvira, pa je potrebno meriti tudi pretok (Petrič et al., 2005).
Samo ustreznost merilnih mest pa je potrebno še posebej preveriti. Preizkus
ustreznosti temelji na terenskem preverjanju opazovalnih mest, merilnih naprav in
meritev, ter na interpretaciji opravljenih meritev enkrat letno. Ustreznost meritev
pretokov na izvirih Malenščice in Vipave zagotavlja s svojimi standardi Agencija RS
za okolje, ki jih izvaja. Pri merjenju nivojev podzemne vode v obeh jamah pa je
potrebno občasno kontrolirati stanje merilnih naprav. Pomembna je tudi medsebojna
primerjava opravljenih meritev, ter njihova interpretacija ob upoštevanju že sedaj
poznanih hidrogeoloških značilnosti obravnavanega vodonosnika. Upoštevati je
potrebno tudi primerjavo rezultatov kemičnih analiz vzorcev vode iz vse štirih
opazovalnih mest. Ker imajo predvsem večji izviri obsežno zaledje z različnimi
obremenitvami, bo ta primerjava uporabna pri vrednotenju dobljenih podatkov in
interpretaciji morebitnih pojavov onesnaženja (Petrič et al., 2005).
Ob vsakem vzorčenju oz. meritvi morajo biti opazovalna mesta ustrezno označena in
evidentirana, vsako naslednje opazovanje pa mora biti opravljeno na istem mestu.
Morebitna zamenjava mesta zaradi spremenjenih pogojev mora biti primerno
zabeležena. Presojo ustreznosti obstoječih opazovalnih mest naj bi izvedli enkrat
letno (Petrič et al., 2005).
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Monitoring onesnaženosti podzemnih voda odlagališča Stara vas pri Postojni je
pomemben, ker leži na dobro prepustnem kraškem vodonosniku, ki napaja izvire na
obrobju Planinskega polja in Rakovega Škocjana ter kraške izvire v spodnjem toku
Pivke in izvir Vipave. Kot regionalna vira za vodooskrbo sta pomembna predvsem
izvira Malenščice in Vipave. Predlagani monitoring naj bi poleg teh dveh izvirov
vključeval še odlagališču najbližji izvir Fužina – ki je občasni izvir iz jame Fužina
pri Stari vasi in je aktiven samo ob visokih vodostajih, zato je predlagano vzorčenje
in merjenje nihanja nivoja podzemne vode v jami. Na povezavo vseh treh izvirov z
odlagališčem se sklepa na osnovi poznanih geoloških in hidrogeoloških značilnosti
ter rezultatov sledilnih poskusov. Dodatno je kot opazovalno mesto izven vpliva
odlagališča vključena še Matijeva jama na Palškem jezeru. Tudi iz nje občasno izteka
podzemna voda, ki je drugače stalno dosegljiva v jami, kjer poteka vzorčenje in
merjenje nivoja vode. Poleg osnovnega monitoringa kakovosti vode štirikrat letno je
zaradi specifičnih lastnosti kraških vodonosnikov potrebno še podrobno spremljanje
značilnega jesenskega vodnega vala (Petrič et al., 2005).
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5.
PREDLAGANE
MOŽNE
REGIONALNO DEPONIJO

LOKACIJE

ZA

5.1. ZAKONODAJNI IN DRUGI STROKOVNI VIRI, KI SO BILI
PODLAGA ZA ISKANJE NOVIH LOKACIJ
Ker se bo odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas leta 2008 zaprlo, so najprej na
občinski ravni začeli iskati nove rešitve. Zaradi zakonskih in finančnih razlogov se
kmalu izkaže, da je bolje iskati rešitve na regionalni ravni. Pri tem je potrebno
vključiti širše območje in upoštevati določeno zakonodajo. Izvedene so bile določene
raziskave in študije, ki so služile kot podlaga za izpeljavo celotnega projekta, in
sicer:
•

Študija za izbor lokacije za Ravnanje z odpadki v Kraško – Notranjski regiji
iz leta 1992,

•

Tehnološka zasnova centra ravnanja z odpadki z izvedenimi potrebnimi
geomehanskimi in geološkimi raziskavami iz leta 1992,

•

Geološko – geo tehnično poročilo o raziskavah temeljnih tal na območju
predvidene deponije komunalnih odpadkov v Orehovških Brdih pri Postojni
iz leta 1993,

•

Koncept ravnanja s komunalnimi odpadki v Kraško – Notranjski regiji iz leta
1993,

•

Idejna programska zasnova za Center za ravnanje z odpadki v Kraškonotranjski regiji – iz leta 1993,

•

Idejna zasnova (regijsko odlagališče odpadkov Orehovška Brda) št. 6DP36.21 december 2004 izdelal IEI Maribor (Kendič, et al., 2006).
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Med zakoni in uredbami, ki so bili upoštevani pa so:
-

Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, Št. 110-5386/2002, 8-1/2003
popravek), ki ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih
ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje
opremljanja zemljišča za gradnjo, ter vodenje sistema zbirk prostorskih
aktov.

-

Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, Št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo);

-

Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS, Št. 41/04); Zakon ureja naslednje
področje: Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, spodbujanje
razvoja in uporabe tehnologij, ki prispevajo k zmanjševanju
obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
obveznost presoje vplivov na okolje.

-

Zakon o vodah (Ur.l. RS, Št. 67/02);

-

Zakon o javnih
Ur.l.št.102/2000)

-

Strategija RS za ravnanje z odpadki; (Operativni program za ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do 2007, Operativni
program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih
bio - razgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008, Strategija
ravnanja z odpadki – sprejel Občinski svet občine Postojna dne 24.05.2005)
(Kendič, et al., 2006).

naročilih

(Ur.l.RS,

št.39/2000

in

popravek

Med prostorskimi akti na nivoju občinske in lokalne samouprave so pomembni
predvsem:
- Dolgoročni plan Občine Postojna za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št.
8/98, Uradni list RS, št. 25/93, 30/95, 4/97, 9/98 in 23/00)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročni družbeni plan občine
Postojna za obdobje 1986-1990 (2000) Ur. l. RS št. 17/01.
- Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v občini
Postojna (Uradni list RS, št. 9/98).
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v občini Postojna (Uradni list RS, št. 45/2005)
(Kendič, et al., 2006).
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V navedenih dokumentih, ki so bili potrjeni na občinskih sejah in s strani ostalih
pristotnih institucij, je bilo med drugim navedeno in sprejeto tudi:
“da zaradi zakraselosti območja postojnske občine je stihijsko odlaganje smeti in
odpadkov nevarno, ker se lahko pojavi okužba in onesnaženje podtalnice. Na podlagi
celovite študije o primernosti lokacije, se kot občinsko deponijo s centrom za
ravnanje z odpadki z možnostjo širšega – regijskega gravitacijskega območja za
nenevarne odpadke določi lokacijo v Orehovških Brdih. Pri zbiranju in ravnanju z
nevarnimi odpadki se občina vključi v republiški sistem. Interne odpadke rešuje
občina s posameznimi odloki na lokalnem nivoju.
Dosledno je potrebno spoštovati sistem ločenega izbiranja odpadkov in možnosti
sortiranja ter vračanja v proizvodnjo industrijskih odpadkov”(Kendič, et al., 2006).
Kot nova rešitev oziroma najboljša možna lokacija, na podlagi izvedenih raziskav, je
določena lokacija v Orehovških brdih.

5.2. PREDLAGANE
OBČIN

LOKACIJE

ZNOTRAJ

POSAMEZNIH

Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas bo zaradi svojih prostorskih kapacitet
delovalo predvidoma le še do leta 2008. Začetki iskanja nove možne lokacije, ki bi
ustrezala za odprtje novega odlaglišča, segajo že v leto 1991. Žal vse do danes v
občini Postojna ni dokončne rešitve in določene nove lokacije, kjer bi delovalo novo
odlagališče.
Reševanje problematike ravnanja z odpadki pa ni le problem v občini Postojna,
temveč se s tem soočajo tudi v sosednjih občinah. Zato so se odločili, da skupaj
poiščejo rešitev oziroma lokacijo za novo regionalno deponijo. Leta 1991 so občine
Postojna, Cerknica, Logatec, Vrhnika, Ilirska Bistrica in Sežana podpisale Sporazum
o pristopu k projektu gospodarjenja z odpadki, s katerim so se zavezale k skupnemu
pristopu ravnanja z odpadki (Blaženka et al., 1992).
Leta 1992 je Inštitut za ekološki inženiring iz Maribora na osnovi razpoložljive
literature, ki jim je bila posredovana s strani občin in na osnovi do tedaj izvedenih
študijskih, organizacijskih in raziskovalnih del, poročal o dejanski situaciji v
posameznih občinah in o možnosti delovanja posameznih deponiji v prihodnosti.
Sam pregled aktivnosti je pokazal različno raven dejavnosti na področju ravnanja z
odpadki v posameznih občinah. Napredek v smeri reševanja problematike odpadkov
je bil odvisen od same "aktualnosti problematike". Največ so naredili v občini
Vrhnika, v nasprotju s tem pa ni bilo nobenih študijsko raziskovalnih dejavnosti v
občini Logatec, saj obstoječa deponija "ustreza".
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Tabela 3: Obstoječe in predvideno stanje deponij v posameznih občinah
OBSTOJEČE
OBČINA

LOKACIJA

VELIKOST
3

POSTOJNA

STARA

UPORABNOST

PREDVIDENO
STANJE

PREDHODNE

m

DO LETA

RAZISKAVE

200.000

1996

neustrezna

+

500.00

2000

neustrezna

+

355.000

2000

neustrezna

+

VAS
IL.BISTRICA

JELŠANE

SEŽANA

VRHOVLJE

CERKNICA

RAKEK

200.000

2000

neustrezna

-

LOGATEC

OSTRI VRH

70.000

1998

neustrezna

-

VRHNIKA

TROJNICE

150.000

1993

neustrezna

+

Vir: Blaženka et al., 1992.
LEGENDA:
Predvideno: pod tem pojmom se smatrajo aktivnosti na področju nove deponije.
Neustrezna: pod tem pojmom se smatra deponijo, ki ni ustrezno opremljena in
urejena za samo (neškodljivo) delovanje.
+ : postopek ni zaključen
- : postopek ni sprožen (Blaženka et al., 1992).
Po letu 1992 ni bila izvedena nobena razširjena raziskava na področju obstoječih in
delujočih deponij. Neustrezno stanje deponij je pripeljalo do posodobitve nekaterih
zgoraj navedenih deponij. Namreč neurejena deponjia okolju škoduje in ne rešuje
samega problema odlaganja odpadkov. Leta 1999 so posodobili in primerno opremili
tudi deponijo nad Staro vasjo.
Vse zgoraj navedene deponije iz leta 1992 obratujejo še danes, čeprav bi po
takratnih napovedih morale biti že zaprte. Ravno zaradi medsebojnega nesodelovanja
občin so v vsaki občini posebej iskali le kratkotrajne rešitve in deponijam
podaljševali dovoljenje za obratovanje. To je privedlo do današnje kritične situacije,
saj imajo skoraj vse deponije maksimalno dovoljenje za obratovanje le še do konca
tega leta (glej spodnjo tabelo).
Neizogibna je določitev nove lokacije za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z
odpadki, kamor bi bile vključene vse omenjene občine.
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Tabela 4: Situacija danes na obstoječih deponijah v posameznih občinah
OBČINA - lokacija

Rizična lokacija

Aktivnosti:
rekonstrukcije,
sanacije

Opredeljen

Trenutno

datum

stanje

zapiranja
POSTOJNA – Stara vas

VODOVARSTVENO

Iskanje

lokacije

OBMOČJE, KRAS

regijskega centra

Do leta 2008

Še

deluje,

vrjetnost
podaljšanja
statusa
delovanja

IL.BISTRICA - Jelšane

KRAS

Širitev,

2003

Še

deluje,

odkupujejo

iskanje

zemljišča, projekti

regijskega
centra

SEŽANA - Vrhovlje

KRAS

Širitev vprašljiva -

31.10. 2007

kras

CERKNICA - Rakek

KRAS

Ni aktivnosti

Trenutno

v

fazi saniranja

Do leta 2008

Še

deluje,

vrjetnost
podaljšanja
statusa
delovanja
LOGATEC – Ostri vrh

KRAS

Predvidena

31.10.2007

Še

deluje,

širitev,

vrjetnost

odkupujejo

podaljšanja

zemljišča

statusa
delovanja

VRHNIKA - Trojnice

POPLAVNO

Sanacija, Iskanje

OBMOČJE

lokacije

Ni določen

ravnanje

Center

regijskega centra

odpadki

za
z

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor..., 2007a; osebni vir 2007.
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5.3. DOLOČITEV POTENCIALNIH LOKACIJ
Iskanje prostora za ravnanje z odpadki je zelo odgovorno opravilo, še posebej, če gre
za kraški prostor, ki zahteva temeljit pristop. Sama dejavnost ravnanja z odpadki je
namreč tesno povezana z dejavnostjo vodooskrbe, turizmom in samimi krajinskimi
vrednotami, vsaka od teh pa se razlikuje od občine do občine. Skupna površina
zgoraj navedenih občin znaša cca 2.495 km2, od tega predstavlja kraško območje kar
60%, območja pomembna za vodooskrbo pa 40 % prostora. Notranjsko–kraški
regijski park in ostala območja znotraj občin opredeljena kot območja naravne in
kulturne dediščine, pa obsegajo dobro tretjino vsega prostora (Blaženka et al., 1992).
Občine danes še niso med seboj povezane v eno regijo, kot jo opredeljuje študija
ravnanja z odpadki, in tudi širše ni čutiti regijske povezanosti območja. Inštitut za
ekološki inženiring je izvedel študijo, ki vključuje občine v Notranjsko-kraško regijo
in je v bistvu sporazum o iskanju skupne deponije in skupnem obravnavanju
komunalnih odpadkov kot prvi takšen regijski sporazum. Na samem obravnavanem
območju je potrebno upoštevati predvsem težnje po ohranitvi vodnih izvirov,
predvsem vodnega zajetja Malni pri Postojni, in težnje zavarovanih območij naravnih
in kulturnih znamenitosti. Namen študije je opredeliti prostor, na katerem bo mogoče
opravljati dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki. Študija za iskanje primernega
prostora je imela dva osnovna namena (Blaženka et al., 1992):
-

za vsako izmed občin poiskati vsaj po dve primerni lokaciji
z medsebojno primerjavo izbranih lokacij izbrati tisto, ki je najprimernejša
za regijsko.

Študija je potekala postopno in temeljito, in sicer po naslednjem postopku:
1. Definiranje izločilnih kriterijev in njihova aplikacija:
Kot izločilni kriterij so bile opredeljene naslednje dejavnosti in rabe tal:
ureditvena območja naselij, območja agrooperacij, zavarovana območja naravne in
kulturne dediščine, varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, območja
varstvenih pasov vodnih virov, poplavna območja, območja pomembnih
infrastukturnih objektov in koridorji avtocest in železnic, prepustna matična podlaga.
Na osnovi aplikacij izločilnih kriterijev je bilo tako izločenega okrog 75% prostora
(Blaženka et al., 1992).
2. Definiranje tehnoloških kriterijev in njihova aplikacija:
V naslednji fazi je bil prostor analiziran še z vidika tehnoloških zahtev dejavnosti
ravnanja s komunalnimi odpadki: velikost območja, razgibanost in dostopnost kot
kriterij reliefa; vodovarstveni kriterij, sanitarni kriterij in kriterij prepustnosti matične
podlage.
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3. Opredelitev območij potencialnih lokacij:
Na osnovi primernega reliefa in ostalih tehnoloških kriterijev so določili območja za
možne lokacije, in sicer so jih razdelili v dve kategoriji:
I. kategorija: območja na nepropustni matični podlagi, izven vodovarstvenih
območij, primerne velikosti in oddaljena več kot 400 m od naselij. Sem so uvrščene
lokacije: Orehovška brda, Jakovšče, Jelenca, Ravnice, Mala Bukovica, Ošiljak in
Špiček (Blaženka et al., 1992).
II. kategorija: območja z vsemi lastnostmi I. kategorije na slabo prepustni matični
podlagi, kamor so uvrščene lokacije: Ivanje Selo, Devče in Bernik (Blaženka et al.,
1992).
Zaradi osnovnega načela varovanja vodnih virov se na podlagi izvršene študije
smatra, da so za regijsko deponijo primerne samo lokacije na nepropustnih
kamninah.
4. Opredelitev ocenjevalnih kriterijev in njihova aplikacija:
Vključevanja varovalnih vidikov v začetna tehtanja pa vse do oblikovanja zaključnih
predlogov omogoča zgodnje odkrivanje protislovij med potrebnimi posegi in
vrednotami okolja ter napoved poškodb, ki se utegnejo razviti v okolju. Ocenjevalni
kriterij zajemajo v grobem tri sklope (Blaženka et al., 1992):
¾ geotehnične kriterije (nosilnost prostora, stabilitetne razmere na lokaciji,
strukturni sestav površinskega pokrova, zakraselost, odtočne razmere
površinskih voda, prisotnost podtalnice, ocena možnih sanacijskih ukrepov in
možnost kontroliranja izcednih voda).
¾ Prostorsko krajinske kriterije (rastlinstvo, raba tal, relief, kakovost zraka,
površinske vode, talna voda, biotop, struktura ureditve prostora, bivalne
kvalitete, kulturne vrednosti – krajinska dediščina).
¾ ostale funkcionalne kriterije, kjer so bili upoštevani naslednji kriterij:
velikost deponije;
volumen deponijskega prostora;
število objektov na deponiji;
število objektov znotraj pasu 400 m;
oddaljenost deponije od centra nastajanja odpadkov;
stroški urejanja prometne in komunalne infrastrukture (Blaženka et al.,
1992).
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5. Večkriterijska analiza (medsebojna primerjava lokacij):
Inštitut za ekološki inženiring je izvedel večkriterijsko analizo, poznano pod imenom
PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment
Evaluation), na podlagi katere je kot rezultat podal prioritetno lestvico obravnavanih
desetih lokacij. Prva tiri mesta so zasedle naslednje lokacije:
1.OREHOVŠKA BRDA (občina Postojna)
2. JELENCA (občina Sežana)
3. JAKOVŠČE (občina Postojna)
Za nadaljnje delo so predlagane podrobnejše raziskave za prvi dve lokaciji, katerim
bi sledil izbor optimalne. Izdelati je potrebno tudi idejne zasnove deponije oziroma
rezervata za predelavo komunalnih odpadkov (Blaženka et al., 1992).
Na podlagi izvedene študije in predlaganih lokacij za ureditev regionalnega centra za
ravnanje z odpadki je bila izdelana zasnova o izgraditvi tako imenovanega »CERO*
Orehovška Brda«. Žal do realizacije takega centra na omenjeni lokaciji ni prišlo, saj
so o tem odločali občani na glasovanju in so v večini nasprotovali celotnemu
projektu. Za ostale predlagane lokacije ni bila izdelana nobena raziskava oziroma
idejna zasnova o regionalnem centru za ravnanje z odpadki.

* CERO oziroma CRO: center za ravnanje z odpadki.
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6. PRIMERJAVA IN OCENA PREDLAGANIH LOKACIJ
ZA

REGIONALNO

DEPONIJO

V

NOTRANJSKO-

KRAŠKI REGIJI
Problematika ravnanja z odpadki ni le pereč problem Občine Postojna temveč tudi
sosednjih občin. Žal problem še danes ni rešen in občine ne kažejo velikega
zanimanja za rešitev. Izvedene in naročene so bile nekatere raziskave, ki pa kljub
določenim predlogom in rešitvam očitno niso zadostovale, da bi se občine povezale
in našle skupno, najugodnejšo rešitev.
Na osnovi do sedaj izvedenih raziskav, ocen in mojega geografskega pogleda
navajam medsebojno primerjavo možnih lokacij za nov regionalni center ravnanja z
odpadki znotraj Notranjsko-kraške regije. Pri vsaki občini sem se omejila na dve
lokaciji, ki sta bili že po predhodnih raziskavah uvrščeni med najprimernejše, in tako
svoj izbor zožila na lokacije, ki se nahajajo na nepropustni podlagi. Upoštevala sem
najpomembnejše fizične in družbene geografske elemente, ki so pomembni pri
ustvarjanju regionalnega centra za ravnanje z odpadki in jih ocenila po naslednji
lestvici:
+ ; element pozitivno oz. povsem ustreza na določeni lokaciji
o , element s srednjo vrednostjo ustreznosti
- ; element negativno oz. ne ustreza na določeni lokaciji.
¾ RAZLAGA VREDNOTENJA UPOŠTEVANIH ELEMENTOV:
1.MATIČNA PODLAGA:

2. RABA TAL: ni kmetijskih površin (+),

neprepustna matična podlaga (+),
propustna matična podlaga (-);

3. RELIEF:

delna kmetijska raba (travniki, njive) (o),
intenzivna kmetijska raba (-);

4. POVRŠINSKE VODE: ni površinskih voda (+),

raven (+),
razgiban (o),
močno razgiban, zančilni kraški pojavi (-);

občasen tok, potok (o),
stalen tok (-);

5. TALNE VODE:
ni prisotna (+),
prisotna v globini (o),
prisotna na lokaciji/območje zaščite vira pitne vode (-);

6. ODDALJENOST OD NASELIJ:
lokacija je oddaljena več kot 400 m od naselij (+ )
lokacija je v dolini odprti proti naseljem, odd. več kot 400 m (o),
lokacija je oddaljena manj kot 400 m (-);
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7. BIVALNE KVALITETE:

8. NARAVNA OHRANJENOST:

lokacija ni vidna iz naselij (+),
lokacijo je možno vidno izolirati (o),
lokacija je vidna iz naselij (-);

srednja stopnja naravne ohranjenosti (+),
velika naravna ohranjenost (o),
zaščitena območja kulturne ali naravne dediščine (-).

Tabela 5: Primerjava in ocena lokacij za nov regionalni center za ravnanje z
odpadki
LOKACIJA

MATIČNA

RABA

PODLAGA

TAL

RELIEF

POVRŠINSKE

TALNA

ODDALJENOST

BIVALNE

NARAVNA

VODE

VODA

OD NASELIJ

KVALITETE

OHRANJENOST

OBČINA POSTOJNA
Orehovška

+

o

+

+

o

+

o

o

+

+

o

o

+

o

-

o

brda
Jakovšče

OBČINA CERKNICA
Ivanje selo

-

o

-

+

o

o

-

+

Devče

-

+

+

+

o

+

+

+

o

o

o

+

+

+

OBČINA VRHNIKA
Bernik

-

+

-

o

o

OBČINA SEŽANA
Jelenca

+

+

o

o

+

OBČINA IL. BISTRICA
Ravnice

+

o

-

o

-

+

o

o

Mala

+

+

-

o

-

+

o

o

bukovica
Ošiljak

+

+

-

o

+

+

o

o

Špiček

+

+

+

o

-

o

-

o

Iz zgoraj navedene medsebojne primerjave lokacij, glede na oceno fizičnih in
družbenih geografskih elementov, se na prva tri mesta uvrstijo naslednje lokacije:
1. JELENCA (občina Sežana),
2. OREHOVŠKA BRDA (občina Postojna),
3. OŠILJAK (občina Ilirska Bistrica).
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V primerjavi z izvedeno študijo Inštituta za ekološki inženiring se prvi dve mesti
zamenjata in se v moji analizi kot najboljša lokacija pokaže lokacija Jelenca v občini
Sežana.
Obe lokaciji se nahajata na neprepustni matični podlagi in na obeh se občasno
pojavlja površinski tok vendar se lokacija v Jelenci izkaže kot boljša predvsem v
naslednjih kriterijih:
• v rabi tal – kjer ni kmetijskih površin;
• talna voda – ni prisotna, medtem ko se v Orehovških brdih talna voda
nahaja v globini;
• v kulturnih vrednostih – v Jelenci je srednja stopnja naravne
ohranjenosti, medtem ko je v Orehovških brdih stopnja naravne
ohranjenosti večja, kar pomeni, da bi bil karšenkoli poseg bolj moteč.
Nekoliko slabše se lokacija v Jelenci izkaže le v reliefu, ki je tu nekoliko bolj
razgiban kot je v Orehovških brdih.
Zasnova za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki je bila izdelana le za
lokacijo Orehovška brda in za nobeno drugo lokacijo; tudi kakšna druga možnost
sploh ni bila omenjena.
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7. OREHOVŠKA BRDA – NAJBOLJŠA LOKACIJA ZA
NOV CENTER RAVNANJA Z ODPADKI?
Izbor lokacije se je oblikoval skozi različne dokumente in temelji na spodaj
navedenih študijah in projektih:
•

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Postojna za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročni plan za obdobje
1986 – 1990 (dopolnjen 2000) Ur. l. RS št. 17/01)).

•

Študija za izbor lokacije za Ravnanje z odpadki v Kraško – Notranjski regiji
iz leta 1992,

•

Tehnološka zasnova centra ravnanja z odpadki z izvedenimi potrebnimi
geomehanskimi in geološkimi raziskavami iz leta 1992,

•

Geološko – geotehnično poročilo o raziskavah temeljnih tal na območju
predvidene deponije komunalnih odpadkov v Orehovških Brdih pri Postojni
iz leta 1993,

•

Koncept ravnanja s komunalnimi odpadki v Kraško – Notranjski regiji iz leta
1993,

•

Idejna programska zasnova za Center za ravnanje z odpadki v Kraško Notranjski regiji – iz leta 1993,

•

Idejna zasnova (regijsko odlagališče odpadkov Orehovška Brda) št. 6DP36.21 december 2004 izdelal IEI Maribor.

Na podlagi celovite študije o primernosti lokacije se kot občinsko deponijo s centrom
za ravnanje z odpadki z možnostjo širšega – regijskega gravitacijskega območja za
nenevarne odpadke določi lokacijo v Orehovških Brdih (Kendič et al., 2006).
Velikost lokacije je primerna za obdelavo odpadkov za 100.000 prebivalcev, to je
približno 40.000 ton/letno in obdobje odlaganja ostankov po obdelavi za obdobje 30
let.
Kot splošni kriterij pri izbiri lokacije so bili upoštevani: tla (relief, geološke
značilnosti, geotehnične lastnosti, prst); voda; zrak (vetrovi, lokalna cirkulacija);
biosfera (biotop, pestrost združb, prvobitnost); potencialna raba (gozd, kmetijska
zemljišča,...). Ocenjeni pa so bili tudi transportni problemi, ekonomski vidik in ocena
možnosti izvedbe (Kendič et al., 2006).

51

Sandra Sašić

Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas

Ministrstvo za okolje in prostor RS, Občina Postojna, Občina Bloke, Občina
Cerknica, Občina Logatec, Občina Loška dolina in Občina Pivka, so junija 2005
podpisali Konzorcialno pogodbo o vzpostavitvi enotnega sistema gospodarjenja z
odpadki na območju občin in s tem ustanovili konzorcij za Vzpostavitev sistema
ravnanja z odpadki Notranjsko-kraške »odpadkovne« regije (Občina Postojna,
2005).
Občinski svet Občine Postojna je bil seznanjen s projektom CRO Orehovška brda že
(Občina Postojna, 2005).:
9 s podpisom pisma o nameri za realizacijo regijskega projekta CRO
Orehovška Brda v novembru 2003;
9 odobril in potrdil investicijsko dokumentacijo, prav tako v novembru 2003;
9 seznanjen je bil s samim projektom na 18. seji občinskega sveta, januarja
2005;
9 občinskemu svetu so bile predstavljene strateške usmeritve gospodarjenja z
odpadki na območju občine Postojna maja 2006.
Vendar pa je zaradi nasprotovanj prebivalcev vasi Hrašče, Studenec, Mali otok,
Orehek in Grobišče o ureditvi sodobnega centra za ravnanje z odpadki na lokaciji
Orehovška Brda, občinski svet na julijski seji leta 2005 sprejel sklep o izvedbi
referenduma. Občani občine Postojna so tako v nedeljo, 25.9.2005, poleg refernduma
o RTV imeli tudi referendum o bodočem ravnanju z odpadki. Referendumsko
vprašanje se je glasilo:
»ALI SE STRINJATE S TEM, DA OBČINA POSTOJNA UREDI SODOBNI
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NA LOKACIJI OREHOVŠKA BRDA
OB AVTOCESTI POSTOJNA-KOPER,
KI BO NADOMESTIL SEDANJE SMETIŠČE NAD
STARO VASJO?«
Izid referenduma je bil (Občina Postojna, 2005):
32,14% od vseh glasovnic je bilo ZA
66,85% od vseh glasovnic je bilo PROTI.
Na podlagi rezultatov omenjenega referenduma občina Postojna ni mogla pristopiti k
izdelavi Okoljskega lokacijskega Načrta za območje CRO - Orehovška Brda.
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7.1. PROJEKT IZGRADNJE CRO “OREHOVŠKA BRDA”
Poglavitne funkcije centrov za ravnanje z odpadki so zbiranje, prevoz in predelava
odpadkov.
CRO “Orehovška Brda“ bi bil tehnološko opremljen za prevzem različnih vrst
nenevarnih in posebnih komunalnih odpadkov, začasnega skladiščenja, sortiranja (do
5.000 ton letno) in pripravo za odpremo surovin. V okviru CRO bi potekala tudi
demontaža kosovnih odpadkov. Urejeno bi bilo tudi kompostiranje in biološka
stabilizacija bio razgradljivih odpadkov. Vsi nerazgradljivi ali neuporabni odpadki pa
bodo mehansko obdelani do minimalnega volumna in nato ekološko neoporečno in
dokončno odloženi na odlagalnih poljih; skupno bo odlagališče sprejelo okoli milijon
kubičnih metrov odpadkov (Ignjatovič, 2005).
Slika 7: Center za ravnanje z odpadki

Vir: Ignjatovič, 2005.
¾ ZA POTREBE IN DELOVANJE CENTRA SO POTREBNI:
- Zbirni center za sprejem in razvrščanje ločeno zbranih frakcij (LZF*);
- Objekt za obdelavo LZF: skladiščenje, demontaža kosovnih odpadkov, sortiranje
LZF;
- Objekt za mehansko-biološko obdelavo (MBO*): sortiranje gorljivih frakcij,
biološka stabilizacija preostankov po sortiranju in kompostiranje ločeno zbranih
bioloških odpadkov;
* LZF: ločeno zbrane frakcije.
* MBO: mehansko-biološka obdelava odpadkov.
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- Odlagališče za odlaganje biološko stabiliziranih preostankov;
- Spremljajoča infrastruktura (dostopne ceste, interni kanalizacijski sistemi, čiščenje
odpadnih vod vseh vrst, obdelava plinov, …) (Ignjatovič, 2005).
Slika 8: Umestitev CRO v prostor

Vir: Ignjatovič, 2005.
Slika 9: Lokacija naprav in objektov

Vir:
Ignjatovič, 2005.
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Vir: Ignjatovič, 2005
Iz navedenega je razvidno, da v koncept »Regijskega odlagališča odpadkov
Orehovška brda«, NI vključena sežigalnica. To je razvidno tudi iz zgornjega načrta o
lokaciji naprav in objektov. Eden izmed ključnih razlogov nasprotovanj prebivalcev
bližnjih naselij je bila prav sežigalnica, kateri so nasprotovali.
Poleg že naštetih objektov mora imeti tudi nadzorni sistem za registracijo emisij
v okolje naslednje elemente (Ignjatovič, 2005):
- Vremensko postajo z registracijo zračnega tlaka, vlage, smeri vetra, padavin;
- Merilna mesta za vzorčenje kvalitete in količin vseh odpadnih vod;
- Merska mesta za meritev kakovosti, nivojev podzemnih vod v skladu s predpisanim
monitoringom; (Vsi podatki monitoringa morajo biti na zahtevo posredovani
javnosti).
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KRITERIJEV

ZA

LOKACIJO

Regijsko odlagališče je bilo opredeljeno v prostorskih planih občine Postojna, sama
lokacija pa je bila izbrana na osnovi že omenjene večkriterijske analize različnih
možnosti postavitve odlagališča na širšem prostoru občine Postojna. Splošni kriteriji,
ki so bili upoštevani pri izbiri lokacije pa so: tla, voda, zrak, biosfera in potencialna
raba zemljišč. Poleg navedenih kriterijev so bili upoštevani tudi transportni problemi,
ekonomski vidik in sama ocena možnosti izvedbe (Ignjatovič, 2005).
Opis upoštevanih kriterijev in njihovih meril:
•

Kriterij – TLA: Tla morajo biti nepropustna do slabo prepustna. Lokacija
Orehovška Brda povsem ustreza, kar izhaja tudi iz predhodnega poročila
geološko-geotehničnih raziskav in analiz.

•

Kriterij – VODA: Površinski vodotoki: Lokacija ne sme biti v bližini večjih
vodotokov, upoštevan mora biti kriterij oddaljenosti do 150 m. Lokacija
Orehovška brda povsem ustreza.

•

Kriterij – ZRAK: Na osnovi sprejemljivih normativov o emisijah škodljivih
snovi mora biti upoštevan kriterij minimalnega odmika 300 m od naselij.
Lokacija Orehovšla brda povsem ustreza. Najbližja naselja: so oddaljena več
kot 300 metrov, in sicer Hrašče 950 metrov, Studenec 984 m, Orehek 1.491
m, Grobišče 1.467m, Postojna (Zalog 1.555m; Mali Otok 1.079 m).
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Karta 6: Oddaljenost lokacije Orehovška brda od naselij

Vir: Občina Postojna, 2006.
•

Drugi prednostni kriteriji, ki se pri lociranju upoštevajo:
-

Bližina virov odpadkov; lokacija ustreza v vseh vidikih.

-

Ravnina oz. enaka nadmorska višina; teren ustreza.

-

Transportne poti in dostopnost lokacije; dostop direktno iz avtoceste, iz
počivališča Studenec.

-

Čim manjša urbaniziranost območja; območje ni urbanizirano.

-

Naravna dolina – konfiguracija terena za samo odlagalno polje; območje je
naravna dolina.

-

Površina, ki ni namenjena kmetijski obdelavi; 2/3 območja pokriva gozd
(na podlagi smernic Zavoda za gozdove zasnuje 50 – 100 m širok gozdni
pas) (Ignjatovič, 2005).
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7.3. RAZLOGI ZA NEUSPEH PROJEKTA »OREHOVŠKA
BRDA«
Občina Postojna do leta 2003 ni pričela s postopki spremembe prostorskih planov, ki
bi bili nato osnova za izdelavo lokacijskega načrta za izvedbo CRO. Če bi bili
omenjeni postopki izvedeni, bi potencialni investitor lahko na njihovi osnovi izdelal
in pridobil gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju je država spremenila zakonodajo in
sprejela zakon kjer govori, da država ne sofinancira in spodbuja deponije, ki ima
manj kot 80.000 prebivalcev (občina Postojna in ostale občine, ki so podpisale pismo
o nameri imajo 48.000 prebivalcev). Tu nastane problem, ker sedaj ne potrebujemo
več centra za ravnanje z odpadki ampak Regijski center za ravnanje z odpadki. Kljub
temu je takratna lokalna politika ne glede na dejstva in zakonodajo s strani države
(da bodo sežigalnice v pristojnosti države), sprejela naslednje odločitve (Kendič et
al., 2006):
- Naročila je idejno zasnovo Regijskega odlagališča odpadkov Orehovška Brda,
ki jo je decembra 2004 izdelal IEI Maribor, št. proj. 6D-P36.21.
- Navedena študija predvideva lokacijo Orehovška Brda, kot območje komunalne
in okoljske infrastrukture, in bi bila podlaga za sprejetje sprememb vseh planskih
in izvedbenih aktov Občine Postojna.
Decembra 2004 je bila izdelana idejna zasnova Regijskega odlagališča odpadkov
Orehovška Brda št. proj. 6D-P36.21, ki ga je izdelal IEI Maribor. V omenjeni idejni
zasnovi je v točki 1.4. – Ocena potrebne kapacitete objektov CERO Postojna v 3.
odstavku naveden stavek: »Predpostavljamo, da bo v koncept vključena sežigalnica,
ki bo zgrajena 2011. leta.«
Zaradi omenjenega stavka se je 14.6.2005 ustanovil iniciativni odbor proti gradnji
regijskega centra za ravnanje z odpadki Orehovška Brda. Občinski svetniki so
3.8.2005 zahtevali sklic izredne seje, ki je bila na podlagi 23. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Postojna sklicana 8.8.2005 in zahtevali razpis referenduma
glede CRO – Orehovška Brda.
Občani občine Postojna so tako v nedeljo 25.9.2005 odločali na referendumu o
bodočem ravnanju z odpadki. Izid referenduma je bil negativen s 66, 85 % glasovnic
proti in z 32, 14 % za.
CRO je do sprejetja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih
prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v občini Postojna (Uradni list RS, št.
45/2005) umeščen v plan kot deponija brez točno določene lokacije v prostoru.
Kljub temu, da občina Postojna še ni izvedla spremembe prostorskih planov, je
vseeno pristopila k podpisu Konzorcialne pogodbe o vzpostavitvi Regijskega centra
za ravnanje z odpadki z Ministrstvom za okolje in prostor ter ostalimi občinami
Notranjsko-kraške regije (Kendič et al., 2006).
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Iniciativni odbor proti gradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki Orehovška
Brda, in ostali občani, so navedli poglavitne razloge zaradi katerih so nasprotovali
sami uresničitvi projekta. Ti razlogi so bili s strani občine, na podlagi izvedenih
raziskav in študij, neutemeljeni in obrazloženi z naslednjimi pojasnili:
¾ »Bližina vodnega vira Korotan, ki je dolgoročni potencial za oskrbo s čisto
pitno vodo na območju občine Postojna in kot takšen zahteva primeren
vodovarsteveni režim«.
≠
Prisotnost površinskih vodotokov je upoštevana tako, da lokacija ni v bližini
večjih vodotokov. Upoštevan je zakonsko predpisan kriterij, oddaljenosti vsaj
150 m. Korotan je od lokacije oddaljen več kot 1.000 metrov (Občina Postojna,
2005).
Karta 7: Prikaz oddaljenosti vodnega vira Korotan od lokacije Orehovška
brda

Vir: Občina Postojna, 2005.
¾ »Bližina območja, ki spada med posebej zaščitene habitate v okviru
evropskega programa zaščite naravnih ekosistemov Natura 2000. Vplivno
območje morebitnega odlagališča sega na območje, zaščiteno z uredbo
Natura 2000 (Ur.l. RS, št. 49/2004). Območje je še posebej pomembno zaradi
prisotnosti gnezdišč ogrožene vrste ptic (kosec)«. ≠
Republika Slovenija je v letu 2004 na podlagi direktiv Evropske unije sprejela
Uredbo Natura 2000, vendar je območje obravnavane lokacije izven območja
Natura 2000. Oddaljenost znaša od 450 do 1.134 metrov, kar je razvidno iz
naslednje karte (Občina Postojna, 2005):
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Karta 8: Oddaljenost lokacije od območja zaščitenega z Naturo 2000

Vir: Občina Postojna, 2005.
¾ »Prekinitev poti, ki jih pri svojem dnevnem in letnem gibanju uporabljajo
divje živali in ki so bile v času gradnje avtoceste Postojna-Razdrto zgrajene
prav z namenom olajšanja prehoda živali«.
≠
Dve tretjini območja prekriva gozd ob delu, ki meji s kmetijskimi zemljišči; na
podlagi smernic Zavoda za gozdove se zasnuje 50-100 metrski pas gozda, zgradi
se nadomestne ceste v gozdove, ki zdaj potekajo preko predvidenega odlagališča
(Občina Postojna, 2005).

¾ »Območje Orehovških brd z okolico sestavljajo kakovostna kmetijska
zemljišča, ki velikemu številu tukajšnjih prebivalcev pomenijo osnovni vir
dohodkov. Morebitno odlagališče bi to območje degradiralo in mu prineslo
slab sloves (Občina Postojna, 2005)«.
≠
Podatki iz zemljiške knjige:
Površina znotraj območja CRO .............................................. 22,77 ha
Površina,ki jo pokriva gozd, močvirje, poti ............................ 15,12 ha
Površina, ki jo pokrivajo travniki in pašniki ........................... 6,98 ha
Površina, ki jo pokrivajo njive ................................................ 0, 67 ha
2/3 površja pokrivajo gozdovi, 1/3 pa je namenjena kmetijskim dejavnostim.
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Karta 9: Prikaz rabe tal na območju Orehovških brd

Vir: Občina Postojna, 2005.
¾ »Bližnjim sosednjim vasem Mali otok, Hrašče, Studenec, Orehek, Grobišče
bi vrednost stavbnih zemljišč in stavb močno vpadla, obenem bi se močno
povečal tovorni promet in s tem povezan hrup in onesnaževanje«.
≠
Na osnovi normativ o emisiji škodljivih substanc mora biti minimalni odmik od
naselij 300 metrov, kar ustreza vsem zgoraj navedenim naseljem. Sam dostop do
lokacije pa bi bil speljan direktno iz avtoceste Postojna-Razdrto in tovorna vozila ne
bi potemtakem obremenjevala nobenega od naselij.
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Karta 10: Prikaz oddaljenosti CRO Orehovška brda od bližnjih naselij in lege
ob avtocesti

Vir: Občina Postojna, 2005.
¾ »Neujemanje s siceršnjo usmerjenostjo občine Postojna v razvoj
kakovostnega bivalnega okolja, primernega za razvoj sonaravnega turizma«.
≠
Trditev ne drži in je popolnoma zgrešena, saj ravno zaradi navedenih
razlogov želi občina vzpostaviti ustrezno ravnanje z odpadki. Občina namreč
potrebuje urejen sistem ravnanja z odpadki, ki pa ni odvisen samo od centra,
temveč tudi od pripravljenosti vseh občanov, da do svojih odpadkov
vzpostavijo okolju prijazen odnos.
Poleg navedenih argumentov, s katerimi so vaščani nasprotovali gradnji regionalnega
centra v Orehovških brdih, so navedli tudi ostale argumente, kot so: hrup in prašenje
zaradi transportov dostavnih vozil vzdolž transportnih poti in zaradi odlaganja
odpadkov, emisije vonjav iz objektov za obdelavo odpadkov, emisije plinov, vplivi
na površinske vode iz območja obdelave odpadkov, zmanjšanje življenjskega
prostora rastlinstva in prostoživečih živali, zmanjšanje vrednosti zemljišč v bližini
objekta, strah pred neznanimi vplivi (Občina Postojna, 2005).
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7.4. KONČNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI REŠITEV
Ugotovljeno je, da planski akt (Dolgoročni plan občine Postojna 1986 – 2000) ni
predvideval točne lokacije odlagališča komunalnih odpadkov; tudi tedaj veljavni
Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v občini
Postojna (Uradni list RS, št. 9/98) je zemljišča, na katerih naj bi bilo locirano
odlagališče, opredelil kot kmetijska zemljišča.
Tudi trenutno veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih
merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v občini Postojna (Uradni list RS,
št. 45/2005), ki naj bi bili podlaga za izdelavo OLN, omenjena zemljišča na območju
Orehovških Brd (oznaka območja urejanja P12/P6) predvideva za namembnost
odlagališča (Ignjatovič, 2005).
Rešitev in realizacija RCO »Orehovška brda«, bi bila možna, če bi občina že v
začetni fazi pravilno predstavila projekt javnosti z vsemi pozitivnimi in negativnimi
posledicami za okolje in prebivalce. Na podlagi veljavnih zakonov, aktov in ostalih
dokumentov, je potrebno sprejeti lokacijski načrt, ki bi bil podlaga za izdelavo
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih dovoljenj (Ignjatovič, 2005).
Možna pa je še druga rešitev, in sicer da Postojnčani vozijo odpadke ven iz Postojne.
Taka rešitev je dolgoročno verjetno dražja. Ker mora Občina Postojna do leta 2008
vsekakor rešiti problem komunalnih odpadkov je zanjo ceneje, da zgradi regijski
center za ravnanje z odpadki tudi s pomočjo državnih sredstev, ne pa samo z
lastnimi.
Sodoben center, ki mora upoštevati stroge EU standarde, zagotavlja nadzor in je v
funkciji varovanja okolja. Največja nevarnost za okolje namreč ni tisto, kar poznamo
in je pod kontrolo, pač pa tisto, kar se v okolje odlaga nekontrolirano. Vsekakor je
potrebno takoj začeti z reševanjem problema, a s pravilnimi postopki za izgradnjo
regionalnega centra za ravnanje z odpadki, ki bo ustrezal tako naravi kot ljudem.
V kolikor bi uredili RCO na območju občine Postojna, bi s tem rešili problem
odlaganja odpadkov za približno 30 let.

Občine Postojna, Bloke, Loška dolina, Pivka, Logatec in Cerknica so skupaj z
Ministrstvom za okolje in prostor dne 7.06.2005 podpisale Konzorcialno pogodbo o
vzpostavitvi enotnega sistema gospodarjenja z odpadki na območju občin –
ustanoviteljic konzorcija.
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Na podlagi dosedanjega dela in ugotovitev se občine dogovorijo da (Pismo o nameri,
2006):
- bodo skupaj poskušale najti rešitev ravnanja z odpadki za celotno regijo;
- občina, v kateri se nahaja lokacija za posamezno obdelavo odpadkov, se zaveže,
da bo poiskala rešitev za določen segment ravnanja z odpadki;
- in da je vodilni partner za področje predelave odpadkov pred njihovim odlaganjem
Občina Logatec.
Osnovne naloge, ki so si jih občine zastavile so (Pismo o nameri, 2006):
♦ takojšnje operativne naloge, z namenom vsem občinam zagotoviti
možnost varnega in skladno s predpisi urejenega ravnanja z odpadki vsaj
za naslednjih 30 let. Te naloge so: na ravni posameznih občin takojšnja
uvedba ločenega zbiranja odpadkov na izvoru z ureditvijo zbiralnic in
zbirnih centrov ter ureditvijo sisitema zbiranja kosovnih in nevarnih
odpadkov; na regijski ravni pa takojšnja uvedba predelave ostankov
odpadkov in eventuelno bioloških odpadkov ter odlaganja preostanka iz
predelave odpadkov.
♦ Dolgoročne naloge, z namenom pridobiti in realizirati najbolj ustrezen
skupni projekt ravnanja z odpadki.
♦ Skupna cena obdelave odpadkov pred njihovim odlaganjem, naj ne bi
presegla 90 evrov/tono pripeljanega ostanka. Cena odlaganja preostanka
odpadkov iz predelave pa naj ne bi presegla 100 evrov/tono ostanka
odpadkov.
♦ Za reševanje problematike se vodilni partnerji lahko odločijo ponuditi
rešitve z različnimi oblikami izvajanja (javna služba, koncesija,
dolgoročna pogodba,...).
Občine se zavežejo, da bodo skladno z okvirnimi in letnimi programi, ki ga
sprejema Svet Konzorcija CERO, v svojih proračunih zagotovile vsa potrebna
sredstva za skupno financiranje. Okvirna finančna konstrukcija projekta CERO je
(Pismo o nameri, 2006):
- sredstva strukturnih skladov EU v višini 60%
- sredstva Republike Slovenije v višini 15%
- delež posamezne občine 25%.
Delež posamezne občine pa naj bi bil odvisen od števila prebivalcev v občini, ki je
ob sklenitvi pogodbe znašal: Občina Bloke – 3,33%; občina Cerknica - 22,02%;
občina Logatec – 23,94%; občina Loška dolina – 7,91%; občina Pivka – 12,34%;
občina Postojna – 30,47%.
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Ker je Občina Logatec prevzela vlogo reševanja regionalne problematike odlaganja
odpadkov, se kot nova možna lokacija za regijsko odlagališče pojavi možnost
ureditve sedaj obstoječega odlagališča »Ostri vrh« ali druga lokacija. Govora je tudi
o lokaciji kamnoloma v Vrhniki.
Trenutno so dosedanja odlagališča še odprta in opravljajo dosedanjo nalogo, znotraj
posameznih občin pa poteka ločeno zbiranje odpadkov na določenih ekoloških
otokih.

65

Sandra Sašić

Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas

8. ODNOS PREBIVALCEV DO ODLAGALIŠČA STARA
VAS IN PROBLEMATIKE ODLAGANJA ODPADKOV
Del mojega raziskovalnega dela je bilo proučevanje odnosa prebivalcev nekaterih
naselij v občini Postojna do problematike odpadkov in odlagališča Stara vas.
Uporabila sem dve anketi, in sicer prvo v naseljih, ki so najbližje lokaciji Orehovška
brda in v katerih so bili prebivalci v večini proti izgradnji regijskega centra za
ravnanje z odpadki: Orehek, Grobišče, Mali otok, Hrašče in Studenec. V drugo
anketo pa sem vključila Staro vas in del Postojne, ki sta najbližji, naseljeni lokaciji
obstoječemu odlagališču.
Cilji anketiranja so bili naslednji:
-

-

izvedeti v kolikšni meri so se prebivalci udeležili referenduma za izgradnjo
CRO Orehovška brda
kakšna je bila njihova odločitev, in zakaj takšna
kaj je bilo za prebivalce najbolj moteče na predlagani lokaciji Orehovška
brda oziroma kaj je najbolj moteče za prebivalce v bližini obstoječega
odlagališča
ali so prebivalci dovolj seznanjeni s problematiko odlaganja odpadkov in
odlagališča
če so sploh že bili na sedanjem odlaglišču
pridobiti predloge, kam naj z odpadki po letu 2008, ko se bo odlagališče
zaprlo
če so že opazili postavljene zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, in če v
lastnih gospodinjstvih ločujejo odpadke
kje vidijo rešitev problema odlaganja odpadkov v občini, ali širše, če se
jim sploh zdi, da lahko kot občani vplivajo na reševanje obravnavane
problematike.

Izbrala sem naključen vzorec, prebivalce stare od 18 let dalje, z različno izobrazbo in
ne glede na spol, ter po eno osebo iz gospodinjstva v navedenih naseljih. Ker gre
večinoma za manjša naselja, je moj vzorec obsegal 53 ankentirancev. Nad odzivom
prebivalcev sem bila pozitivno presenečena, saj sem bila v manjšem številu
zavrnjena in v večini primerov so bili pripravljeni odgovarjati. Bolj nezaupljivi so
bili ljudje v manjših naseljih, npr. Grobišče, Studenec, kjer večina prebivalcev
pripada starejši populaciji, nekje nad 60 let.
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8.1. ODNOS IN RAVNANJE Z ODPADKI PREBIVALCEV V
OBČINI POSTOJNA
Na začetku me je zanimalo, ali so bili anketiranci pred dvema letoma na referendumu
in izrazili svoje mnenje:
Grafikon 1:
UDELEŽBA NA REFERENDUMU

NE SPOMNIM SE
9%
NE
32%
DA
59%

Avtorica: Sašić, 2007.
Med anketiranci je bila udeležba na referendumu skoraj 60%, tretjina anketirancev
na referendum ni odšla, slaba desetina pa se tega ne spomni. Med slabo destino tistih
anketirancev, ki so odgovoril, da se ne spominijo tega dogodka, lahko iz izvedenih
pogovorov sklepam, da je med njimi del tudi takih, ki o tem niso želeli govoriti.
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Sledilo je vprašanje o njihovi naklonjenosti glede gradnje regionalnega centra za
ravnanje z odpadki v Orehovških brdih:
Grafikon 2:
NAKLONJENOST GRADNJI "CRO OREHOVŠKA BRDA"

NE ŽELIM
ODGOVORITI
4%

DA
36%

NE
60%

Avtorica: Sašić, 2007.
Po naklonjenosti za gradnjo omenjenega centra v Orehovških brdih se podatki skoraj
ujemajo z referendumom 25.9.2005, kjer je bilo 66,85% proti in 32,14% za. V anketi
je bilo 60% anketirancev proti, 36% za, 4% pa jih ni želelo odgovoriti. Iz tega
sklepam, da je 4% ankentirancev, ki niso hoteli odgovoriti na zastavljeno vprašanje,
tudi delež teh, ki so navedli, da se referenduma ne spomnijo oziroma o tem niso
želeli govoriti.
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Glavni razlog zaradi katerega so anketiranici bili za ali proti gradnji »CRO
Orehovška brda«:
Grafikon 3:
GLAVNI RAZLOGI ZA ALI PROTI GRADNJI CRO OREHOVŠKA
BRDA

bližina doma, vasi
Orehovška Brda primerna
lokacija
6%

4% 4%

dodatno onesnaževanje

4%
39%

8%

da se obstoječe smetišče zapre
da se uredi regijski center za
ravnanje z odpadki

8%
13%

14%

premalo informacij in
obveščanja
smrad
sežigalnica
gre za naša zemljišča

Avtorica: Sašić, 2007.
Med glavnimi razlogi, ki so jih ankentiranci navedli proti gradnji takega centra so:
bližina vasi oziroma doma,
dodatno onesnaževanje narave in premajhna informiranost, nevednost
prebivalcev o samem projektu CRO Orehovška brda in njegovem vplivu na
okolico.
Med razlogi, ki so podpirali gradnjo sta prevladovala argumenta:
da so Orehovška brda primerna lokacija za ureditev regijskega centra, ki ga
potrebujemo v občini in v regiji,
ter da se zapre obstoječe odlagališče nad Staro vasjo.
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Od četrtega do šestega vprašanja se anketi med seboj nekoliko razlikujeta, in sicer:
V anketi 1 (Orehek, Grobišče, Studenec, Mali otok, Hrašče) sem spraševala, kaj bi
jih najbolj motilo, če bi bil zgrajen regijski center v Orehovških brdih; v anketi 2 pa
kaj je najbolj moteče oziroma sporno na obstoječem odlagališču, saj živijo v njegovi
neposredni bližini:
Grafikon 4:
KAJ BI VAS MOTILO OZIROMA VAS NAJBOLJ MOTI NA
OBSTOJEČEM ODLAGALIŠČU?

6%
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Avtorica: Sašić, 2007.
Zanimivo se izkaže, da se navedeni odgovori pri obeh anketah dopolnjujejo:
Prebivalce bi najbolj motil smrad in dim ter dodatno onesnaževanje narave, ki je že v
veliki meri okrnjena oziroma bi bila, če bi bil zgrajen regijski center. Hkrati pa so
enake razlogi navedli tudi anketiranci, ki živijo v neposredni bližini odlagališča.
Pri anketi 1 so bili med najpogostejšimi navedenimi odgovori: smrad, onesnaževanje
narave in bližina doma. Pri anketi 2, torej med ankentiranci, ki živijo v neposredni
bližina odlagališča so z več kot 90% na prvo mesto postavili odgovor smrad in dim.
Pred sanacijo odlagališča je namreč na odlagališču ali v neposredni bližni velikokrat
zagorelo. V vas se je hitro razširil dim in smrad. Prebivalce je motilo tudi povečanje
prometa, saj so nekaj časa vsa vozila odpadke prepeljala skozi vas. Tudi
onesnaževanje narave je bil pogost odgovor; velika večina prebivalcev Stare vasi ima
svoje gozdove in ostala zemljišča v neposredni bližini odlagališča. Zaradi
onesnaževanja in uporabe njihovih zemljišč prebivalci Stare vasi ne dobivajo
nobenih odškodnin ali kakršnihkoli ugodnosti, ki bi morda vsaj nekoliko omilile
negativne učinke odlagališča.
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V naslednjem vprašanju sem v prvi anketi spraševala, če so bili seznanjeni z
natančno lokacijo, kje bo regijski center za ravnanje z odpadki:
Grafikon 5:
5.1 SEZNANJENOST Z LOKACIJO

DA, 92 %
NE, 8 %

Avtorica: Sašić, 2007.
V naseljih najbližje lokaciji Orehovška brda je 92% anketirancev seznanjeno z
natančno lokacijo. V veliki večini so se prebivalci sami pozanimali, kje bi se nahajal
regijski center, saj je bila predivedena lokacija v bližini vseh anketiranih naselij.
Anketirance v Stari vasi in Postojni sem povprašala, ali menijo, da so dovolj
seznanjeni z dogajanjem na odlagališču:
Grafikon 6:
5.2.SEZNANJENOST Z DOGAJANJEM NA
ODLAGALIŠČU

DA, 64 %
NE, 36%

Avtorica: Sašić, 2007.
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V tem primeru se situacija nekoliko obrne, namreč 64% anketiranih meni, da so
dovolj dobro seznanjeni z dogajanjem na odlagališču, 36% pa jih meni, da bi bili
lahko še bolje obveščeni. Zanimivo se mi zdi spoznanje, da ko se govori o sami
gradnji centra za ravnanje z odpadki na neki novi lokaciji, se prebivalci zelo dobro
poznimajo, nasprotno pa je zanimanje veliko manjše o že delujočem odlagališču.
Sledilo je vprašanje ali se jim zdi, da bi morali biti bolje obveščeni in seznanjeni z
vsem dogajanjem na odlagališču s strani občine in ostalih pristojnih inštitucij (npr.
Publicusa), kaj se dogaja v njihovi neposredni bližini, na področju odlagališča in z
njim povezanimi dejavnostmi in problematiko.
Grafikon 7:
ALI SE VAM ZDI DA BI MORALI BITI BOLJE SEZNANJENI?

NE
32%

DA
68%

Avtorica: Sašić, 2007.
Kljub temu, da so pri prejšnjem vprašanju odgovorili v skoraj enakem odstotku, da
so dobro seznanjeni z dogajanjem, so z 68 % izrazili željo po boljšem obveščanju o
dejavnostih, problematiki in dogajanjih na odlagališču. S tem se ponovno potrdi moja
hipoteza, da so prebivalci premalo seznanjeni o dogajanju v njihovi občini.
Od prebivalcev v bližini planiranega odlagališča sem želela izvedeti, tudi kaj je bil
njihov glavni vir informacij glede CRO Orehovška brda. Kot vire informacij so
navedli naslednje:
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Grafikon 8:
VIRI INFORMACIJ
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Avtorica: Sašić, 2007.
Največ informacij (31%) so dobili prek vaških skupnosti, ki so organizirale razne
razprave in predstavitve samega projekta, skupaj z njimi pa jim je dodatne
informacije podal inciativni odbor (18%) proti gradnji centra »CRO Orehovška
brda«. Informirani so bili tudi s strani ostalih medijev: radija, televizije (tudi
lokalne), časopisov (lokalni časopis Prestop), letakov in brošur.
Glavne razlike med anketo 1 in anketo 2 se pokažejo ravno v informiranosti in
seznanjenosti o dogajanju na odlagališču. Pri anketi 1 so bili namreč vsi ankenitanci
zelo dobro seznanjeni tako z lokacijo, kot z ostalimi informacijami o novem
odlagališču Orehovška brda. Glavni razlogi so bili predvsem informiranost lokalnih
skupnosti, ki so projekt prikazale le v negativnem pogledu, in sicer: da je lokacija
preblizu vasi, da bo uničen velik del neokrnjene narave, da se bo nesnaževala voda in
podtalnica, in ne nazadnje, da gre za posege v njihova lastna zemljišča. Večina
argumentov ni bila utemeljenih, a so kljub temu prebivalci nasprotovali projektu.
Nasprotna situacija se izkaže v neposredni bližini že obstoječega odlagališča Stara
vas.
Prebivalci so veliko manj seznanjeni z dogajanjem na odlagališču in se tudi veliko ne
zanimajo za to. Izrazili so sicer željo po boljši informiranosti, a kljub temu, da že
desetletja živijo v bližini odlagališča, ni bilo nikoli tako velikega nasprotovanja kot
se je pokazalo v primeru Orehovških brd.
Še veliko bolj nerazumljivo in po drugi strani zanimivo se mi zdi to, da je bilo
sedanje odlagališče na začetku le netesnjena vrtača, kjer je bilo onesnaževanje in
škoda veliko večji, kot bi bilo to v primeru Orehovških brd. Tu bi šlo za sodoben
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projekt, planiran po vseh standardih in predpisih, tako glede okolja in prostora kot
zakonov s strani EU.
Kljub temu pa je večina anketirancev v Stari vasi in delu Postojne podpirala projekt
Orehovška brda, saj je bil njihov komentar, da se želijo znebiti odpadkov in
odlagališča v neposredni bližini njihovega doma. Nasprotno pa je majhen odstotek
(pod 10%) anketirancev podpiralo projekt Orehovška brda v naseljih v neposredni
bližini te lokacije.
Ker je samo dogajanje okrog odlagališča Stara vas in odločanje o novi lokaciji ter
gradnji regionalnega centra zelo aktualno, me je zanimalo tudi, ali so bili občani že
kdaj na obstoječem odlagališču. Torej ali morda vedo kako izgleda odlagališče po
letu 1999, ko je bila izvedena sanacija in poteka ločeno zbiranje odpadkov:
Grafikon 9:
ALI STE ŽE BILI NA ODLAGALIŠČU NAD STARO VASJO?

Ne, nikoli
9%

DA, tudi po letu
1999
26%
DA, večkrat
65%

Avtorica: Sašić, 2007.
Izkaže se, da je večina občanov sicer že bila na odlagališču, a le slaba tretjina jih
odlagališče obiskuje večkrat oziroma tudi po letu 1999, ko je bila izvedena sanacija
in poteka ločeno zbiranje odpadkov v zbirnem centru. To pomeni, da ljudje lahko
določene odpadke npr. akumulatorje, baterije, tekstil,... odnesejo na odlagališče, kjer
imajo za vsako stvar določen zabojnik. Sklepam lahko, da se le 26% anketirancev
zaveda pobembnosti ločenega zbiranja in okolju prijaznega odlaganja odpadkov.
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Ker bo sedanje odlagališče obratovalo še eno leto, sem občane povprašala tudi, ali
imajo predlog, kam naj z odpadki po letu 2008?
Grafikon 10:
KAM NAJ Z ODPADKI PO LETU 2008?

NE, m e tudi ne
Predlogi zanim a
8%
19%

NE, a bi rad/-a
vedel/-a
73%

Avtorica: Sašić, 2007.
73% anketirancev ni imelo svojih predlogov, a so izrazili željo, da bi radi vedeli,
kako se bo problem rešil in kam se bodo odpadki vozili po letu 2008. Slabo desetino
anketirancev to sploh ne zanima, ostali pa so navedli predloge, med njimi so
prevladovali naslednji:
-

najpogostejši predlog je, da naj se vozijo odpadki iz občine v neko drugo,
sosednjo občino,

-

sledilili so predlogi konkretnih lokacij: v enakem številu sta navedeni
lokacija Orehovška brda, Logatec in lokacija nekje izven kraškega
območja,

-

v nekaj primerih so kot možnost predlagali tudi Trst in odvoz odpadkov
izven države.
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V zadnjih mesecih so v občini Postojna postavili ekološke otoke že skoraj v vsako
vas. Zanima me, ali so ljudje sploh opazili zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in
ali so sami že dovolj ozaveščeni in v svojih gopodinjstvih ločujejo odpadke:
Grafikon 11:
ALI STE ŽE OPAZILI EKOLOŠKE OTOKE

Izkaže se, da so
prebivalci (98%)
opazili postavljene
ekološke otoke in
vedo čemu so
namenjeni!

NE
2%

DA
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Avtorica: Sašić, 2007.
Po mojem mnenju gre za eno pomembnih spoznanj, saj so ljudje v 98 % opazili
postavljene ekološke otoke in tudi vedo zakaj in čemu so postavljeni!
V podvprašanju, ali doma, v svojih gospodinjstvih ločujejo odpadke, pa se situacija
nekoliko spremeni:
Grafikon 12:
ALI LOČUJETE ODPADKE V SVOJEM GOPODINJSTVU?

3
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Avtorica: Sašić, 2007.

76

Sandra Sašić

Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas

1. Da, že večkrat smo odnesli odpadke v zbiralnike, a doma še ne ločujemo
odpadkov – 34 %.
2. Da, že večkrat smo odnesli odpadke v zbiralnike in jih ločujemo tudi
doma – 43 %.
3. Ne, nikoli še nismo odnesli odpadkov v zbiralnike in tudi doma jih ne ločujemo 23 %.
Glede na to, da so ekološki otoki do danes postavljeni že v vsako vas v občini in se
ljudje zavedajo, čemu so namenjeni postavljeni zabojniki, se mi zdi odstotek ljudi ki
ne ločujejo odpadkov – 57% še vedno prevelik. Torej potrebno bi bilo še dodatno
spobuditi občane, naj začnejo ločevati odpadke, jim predstaviti koliko se na ta način
zmanjša samo onesnaževanje in poveča predelava odpadkov. Velikokrat so ekološki
otoki postavljeni tudi na rob vasi, kar še dodatno zmanjšuje odnašanje odpadkov v
zabojnike, namesto da bi se nahajali nekje na sredi vasi, kjer bi bili lažje dostopni
vsem.
Nazadnje me je zanimalo, ali imajo občani kakšen predlog glede reševanja
problematike odlaganja odpadkov bodisi na občinski ali celo regijski ravni:
Grafikon 13:
PREDLOGI REŠITEV
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Avtorica: Sašić, 2007.
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Pri navedenih predlogih je večina anketirancev oziroma kar slaba polovica tistih, ki
so menili, da je to stvar strokovnjakov, zadolženih za iskanje novih, ustreznih lokacij
in ostalih možnih rešitev. Menijo namreč, da je potrebno še posebej za kraško
območje temeljito proučiti teren, vse dejavnike in kakršnekoli posege v naravo.
Rešitev vidijo tudi v ločenem zbiranju odpadkov in njihovi predelavi (26%), torej se
slaba tretjina le zaveda pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov.
Sledijo predlogi, da bi bilo potrebno zgraditi sežigalnico in z istim odstotkom – 13%,
da je bila lokacija in celoviten projekt CRO Orehovška brda primeren. Del
ankentirancev meni, da sežigalnica ni sporna in pomeni lahko celo rešitev
problematike odlaganja odpadkov v občini. Enako s 13 % so anketiranci podprli
projekt CRO Orehovška brda; predvsem je šlo tu za populacijo med 30 in 50 leti, z
višjo izobrazbo in ki so se s samim projektom dobro seznanili.
57% vseh anketirancev pa meni, da kot občani ne morejo vplivati na reševanje takih
problemov. Seveda je bil to po pričakovanjih najpogostejši odgovor, saj je najlažje
odgovornost preložiti na nekoga drugega; a s tem problem ostaja. Zanimivo je
predvsem to, da se nihče ni opredlil za možnost, da ta problematika sploh ni
pomembna in vredna tolikšne pozornosti. Iz navedenega lahko sklepam, da se ljudje
problema zavedajo in se jim ne zdi zanemarljiv. A zaradi slabe informiranosti, in s
tem delnem nezavedanjem problema, ni mogoče najti realne rešitve. Odpadke
namreč proizvaja vsak posameznik, vsako gospodinjstvo, zato je potrebno začeti
problem reševati prav pri vsakem posamezniku in sicer tako, da so v prvi vrsti
obveščeni o vseh dogajnjih in da imajo pred vsakimi vrati zabojnike za ločeno
zbiranje odpadkov.
Glede na rezultate anket lahko zaključim, da so ljudje predvsem zelo nezaupljivi do
novih obrti in ne odobravajo sprememb v neposredni okolici. Za njihov strah in
neznanje je kriva predvsem slaba informiranost in nepoznavanje novih projektov. S
tem se potrdi tudi moja druga hipoteza, zakaj je celovit projekt CRO Orehovška brda
propadel. Ljudje tako še vedno bolj zaupajo in verjamejo starim navadam in manjšim
vaškim skupnostim, kot strokovnjakom ali strokovnim inštitucijam. To, da se
problema odlaganja odpadkov, zapiranja obstoječega odlagališča v občini zavedajo
in vedo čemu so postavljeni različni zabojniki na določenih mestih, je po mojem
mnenju že zelo veliko. Potrebno je le še nekoliko pozitivne spodbude s strani občine,
inštitucij, medijev, da se začne ločeno zbiranje odpadkov v vsakem gospodinjstvu.
Koristno bi bilo, če se večji poudarek in spodbuda začne že v osnovnih šolah in se
prek učencev in najmlajših prenesejo spremembe v vsak dom. Potrebno bi bilo
organizirati tudi več javnih razprav o sodobnem načinu ravnanja z odpadki,
spodbuditi vaške skupnosti, ki imajo, kot se je izkazalo, zelo velik vpliv na
prebivalce.
Možnosti obstajajo, časa je vedno manj, in upam, da so zakonska kaznovanja, ki že
obstajajo v ostalih čalnicah EU, tista zadnja možnost, ki se jo bo potrebno poslužiti,
kot rešitev problema pri ravnanju z odpadki.
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9. ZAKLJUČEK
S sprejetjem zakonodaje o ravananju z odpadki v letih 1998-2002 je Slovenija v
celoti usklajena z EU glede predpisov ravnanja z odpadki. Dejansko to pomeni, da se
morajo na ravni lokalnih skupnosti izvršiti infrastrukturne prilagoditve, da bo
ravnanje z odpadki izvajano skladno s predpisi. Glede cenovnih zmožnosti je
ravnanje z odpadki možno optimalno doseči le z dogovorom več občin o zgraditvi
skupne infrastrukture, ki bi bila sicer za vsako občino posebej predraga. Gre za
odlagališča odpadkov, odlagališče preostankov odpadkov, sortiranje in izločanje
frakcij komunalnih odpadkov v sortirnicah, kompostiranje in mehansko biološko
predelavo preostankov odpadkov. Zaradi navedenega se občine Cerknica, Postojna,
Pivka, Loška dolina, Bloke, Logatec, Vrhnika, Borovnica in Ilirska Bistrica
združujejo v skupno »odpadkovno regijo« z 82.000 prebivalci. Navedene občine naj
bi skupaj pristopile k investiciji, ki bi dolgoročno zadovoljivo rešila ravnanje z
odpadki. Razlogi sami izvirajo tako iz zakonodajnih zahtev, kot iz samega trenutnega
stanja na obstoječih odlagališčih, kakršno je Stara vas (Občina Postojna, 2006).
Ozaveščanje ni le prenašanje informacij ampak je dolgotrajen proces. V primeru
ravnanja z odpadki je potrebno odpraviti negativen odnos. Ljudem je potrebno
predstaviti, da odpadki niso samo nekaj smrdečega in nepotrebnega ampak da je
mogoče z njimi racionalno gospodariti.
Poti ozaveščanja se razlikujejo od okolja do okolja in ciljnih skupin, na katere bi radi
vplivali. Na začetku je težko izbrati ciljne skupine oziroma način, ki bi bil okolju
najprimernejši. Bistvo je, da se ljudi informira in se jim razloži, zakaj je določeno
ravnanje potrebno. Ugotovljeno je, da se proces začne na ozkem segmentu z
relativno majhnim učinkom, in se kasneje na osnovi pridobljenih izkušenj in želja
uporabnikov razširi ter približa želenemu rezultatu (Kendič, 2006).
Eden glavnih razlogov, zakaj še danes ni rešen problem novega regionalnega centra
za ravnanje z odpadki na lokaciji Orehovška brda ali kateri drugi lokaciji, je po mojih
ugotovitvah ravno slaba informiranost občanov. Projekt CRO Orehovška brda je bil
občanom zelo slabo predstavljen in je ustvaril le negativen pogled, da odpadki
smrdijo, da bi se povečalo onesnaževanje zaradi velikega števila tovornjakov,
ogroženi bi bili nekateri vodni viri, ... To so le nekateri od neutemeljenih razlogov,
zaradi katerih se projekt ni uresničil.
Poleg slabe informiranosti in komunicaranja s prebivalci je naslednji
najpomembnejši razlog za trenutno stanje zapostavljanje reševanja problema
odlaganja odpadkov v Notranjsko-kraški regiji s strani vodilnih in pooblaščenih
institucij. Naročene so bile sicer nekatere raziskave, načrti in projekti, a zaradi
slabega medsebojnega sodelovanja je bil ta problem vedno znova zapostavljen in
potek reševanja se je le prenašal iz rok v roke.
S tem se potrdita moji začetni delovni hipotezi, da potrebujemo nov regijski center za
ravnanje z odpadki in da je ravno slaba informiranost prebivalcev eden glavnih
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razlogov za nasprotovanja in neuresničitev določenih projektov, ki so bili zastavljeni
na omenjenem področju.
Rešitve za ustanovitev regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Notranjskokraški regiji vidim:
- V boljšem ozaveščanju in komuniciranju s prebivalci te regije (mediji,
predstavitev posameznih projektov,...);
- V predstavitvi okolju prijaznejših načinov ravnanja z odpadki v osnovnih
šolah in tako seznaniti že otroke s samo probelmatiko odpadkov;
- V vzpostavitvi ločenega zbiranja odpadkov v vseh naseljih regije (ki se je
delno uresničilo v začetku leta 2007);
- V boljšem sodelovanju vseh občin in pristojnih inštitucij za ustanovitev
regionalnega centra za ravnanje z odpadki;
- V delovanju v skladu z zakonodajo sprejeto s strani države in EU;
- V poostritvi kaznovanja kršenja pravil in zakonov, kot jih imajo že nekatere
članice EU.
To so le nekatere predlagane začetne naloge, ki bi vodile v hitrejše reševanje
problematike, predvsem pa imele večji vpliv na samo razmišljanje in ozaveščanje
ljudi o odpadkih.
Danes je občina Logatec prevzela vlogo reševanja kot vodilteljica Sveta Konzorcija
CERO v Notranjsko–kraški regiji, a doslej še ni konkretnih rešitev.
Nekatera odlagališča in zbirni centri se bodo v prihodnosti zaprli zaradi pomanjkanja
prostora, sami odpadki pa vsem še naprej »smrdijo«.
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10. SUMMARY
With the passing of laws about waste management in the years 1998-2002 Slovenia
is fully in accordance with the EU regarding the regulations in waste management. In
reality that means that on the level of local communities it is obligatory to carry out
infrastructure adjustments so that waste management will be in accordance with
regulations.
In regard with cost abilities of the municipalities waste management is optimal only
in arrangement with more municipalities and common infrastructure. Building them
on their own would be just too costly. We are talking about landfills, landfills for
remains, sorting and excluding fractions of communal waste in sorting facilities,
composting and mechanical biological processing of waste remains.
Because of the before mentioned, the municipalities Cerknica, Postojna, Pivka,
Loška dolina, Bloke, Logatec, Vrhnika, Borovnica in Ilirska Bistrica are uniting in
common “waste region” with 82.000 inhabitants. These municipalities are supposed
to join together towards an investment that would in long term save waste
management. The reasons for this arise from the law requirements and current
landfills on the already existing dumps such as Stara vas (Občina Postojna, 2006).
Environmental awareness is not only passing on information but a lasting process. In
the case of waste management it is important that the negative relation is removed. It
is important to present to people that waste is not only something smelly and
unnecessary but that it is something that could be managed rational.
Ways of environmental awareness are different from society to society and target
groups to which we would like to appeal. In the beginning it is difficult to pick target
groups and the way, which would be the best for targeting them in a specific
environment and society. The point of it all is to inform people and to explain why
certain action is necessary. It was established that the process of environmental
awareness starts in a small segment with relatively small effects. On the grounds of
acquired experience the desire of users expands and the effect becomes more close to
the one desired (Kendič, 2006).
One of the main reasons why the problem of new regional centre for waste
management on location of Orehovška brda or any other location has not yet been
solved are poorly informed citizens. The project CRO Orehovška brda was poorly
presented to the citizens and only created a negative response that waste smells, that
more trucks would cause more pollution, that water sources would be endangered…
And these are only a few of the unfounded reasons why the project was not realized.
Beside poor communication and badly informed inhabitants the next important
reason for the present state is ignorance for solving the problem of waste dumping in
Inner Carniola-Karst region from the leading and authorized institutions. Some
researches, plans and projects have been commissioned but because of the poor
mutual cooperation this problem has been neglected over and over and has been
passed through.
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With this my working hypotheses have been approved. We need a new regional
centre for waste management. Poorly informed inhabitants are one of the main
reasons for resistance and non-realization of certain projects that have been set up in
the region in question.
I see the solutions for establishment of regional centre for waste management in
Inner Carniola-Karst region in:
- better environmental awareness and communication with the inhabitants of
this region (media, presentation of individual projects…);
- presentation of environment friendly ways of waste management in primary
schools and thus acquaintance of children with this problems;
- implementation of separate waste collection in all settlements in the region
(which was partly realized in the beginning of 2008);
- better cooperation of all municipalities and proper organizations for
establishment of regional centre for waste management;
- functioning in accordance with the accepted laws and legislation in the state
and EU;
- intensification of strictness of punishments for breaking rules and laws as
have been implemented in some EU members.
These are only a few initial tasks that would lead to faster solving of problems, but
most of all they would have a greater impact on the thinking and environmental
awareness of people.
Today the municipality Logatec has taken over the role of leading towards the
solution as a leader of Council consortium CERO in Inner Carniola-Karst region, but
there has not yet been any concrete solutions.
Some of the landfills and collection centres will be closed in the future due to the
lack of space but the waste still “smells”.
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11. SEZNAM PRILOG
1. Anketa 1 in anketa 2.
2. Pregledna situacija M 1: 5000.
3. Izločilni kriterij M 1 : 50 000.
4. Primernost prostora M 1 : 50 000.
5. Primernost prostora - E M 1 : 25 000.
6. Lokacija Orehovška brda M 1 : 5 000.
7. Objava v lokalnem časopisu Prestop: Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
Postojna, Pivka – Jesen 2006.
8. Notranjske novice: » Za Orehovškimi brdi še Ostri vrh«
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PRILOGE
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ANKETA 1
Dober dan! Sem Sandra Sašić, absolventka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na
smeri Geografija in Sociologija kultura. Trenutno pišem diplomsko delo na tematiko
odlagališča nenevarnih odpadkov Stara vas. Anketa je del mojega raziskovalnega
dela, je ANONIMNA in bo uporabljena izključno za dopolnitev mojega diplomskega
dela. Vaše sodelovanje bi mi pri tem zelo pomagalo. Hvala za sodelovanje!
SPOL:

M

Ž

LETO ROJSTVA: ___________
KRAJ BIVANJA: _____________________________
IZOBRAZBA: A. Nedokončana Osnovna šola

D. Končana srednja šola

B. Končana Osnovna šola

E. Univerzitetna

C. Nedokončana srednja šola

F. Več

1. Ste se 25.9.2005 udeležili glasovanja glede ureditve sodobnega centra za
ravnanje z odpadki na lokaciji Orehovška brda?
1. DA
2. NE
3. NE SPOMNIM SE
2. Ali ste bili naklonjeni gradnji takemu centru na lokaciji Orehovška brda?
1. DA
2. NE
3. NE ŽELIM ODGOVORITI
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3. Kaj je bil Vaš glavni razlog za tako odločitev?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________ .
4. Kaj bi Vas najbolj motilo, če bi bil center za ravnanje z odpadki zgrajen na
omenjeni lokaciji?
____________________________________________________________________
______ .
5. Ali ste bili seznanjeni z natančno lokacijo (samega) centra?
1. DA, vem kje bi se nahajal regionalni center za ravnanje z odpadki.
2. NE, nisem bil/-a seznanjen/-a z natančno lokacijo.
6. Kaj je bil Vaš glavni vir informacij glede centra za ravnanje z odpadki na
lokaciji Orehovška brda?
___________________________________________________________________ .
7. Ali ste že kdaj bili na obstoječem odlagališču nad Staro vasjo?
1. DA, večkrat.
2. DA, tudi po letu 1999.
3. NE, nikoli.
8. Imate predlog kam naj bi se vozili odpadki po letu 2008, ko se bo zaprlo
odlagališče Stara vas?
1. NE, me tudi ne zanima.
2. NE, a bi rad/-a vedel-a.
3. DA (moj predlog): ________________________________________________ .
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9. Občina Postojna je v nekaterih naseljih postavila ekološke otoke za ločeno
zbiranje odpadkov. Ste jih že opazili?
1. DA
2. NE, ne vem kaj spoh to je.
Ali ste jih že obiskali in v svojem gospodinjstvu morda že začeli z ločevanjem
odpadkov?
1.

DA, že večkrat smo odnesli odpadke v zbiralnike, a doma še ne ločujemo

odpadkov.
2. DA, že večkrat smo odnesli odpadke v zbiralnike in jih ločujemo tudi doma.
3. NE, nikoli še nismo odnesli odpadkov v zbiralnike in tudi doma ne ločujemo.
10. Kje vidite trenutno (ali dolgotrajnejšo) rešitev problema odlaganja
odpadkov na občinski ravni ali celo na regijski ravni reševanja problematike
odlaganja odpadkov?
1.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________
2. Kot občan/-ka ne morem sam/-a veliko vplivati na reševanje takih problematik.
3. Ta problematika, se mi sploh ne zdi tako pomebna in vredna tolikšne pozornosti.

NAJLEPŠA HVALA!
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ANKETA 2
Dober dan! Sem Sandra Sašić, absolventka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na
smeri Geografija in Sociologija kultura. Trenutno pišem diplomsko delo na tematiko
odlagališča nenevarnih odpadkov Stara vas. Anketa je del mojega raziskovalnega
dela, je ANONIMNA in bo uporabljena izključno za dopolnitev mojega diplomskega
dela. Vaše sodelovanje bi mi pri tem zelo pomagalo. Hvala za sodelovanje!
SPOL:

M

Ž

LETO ROJSTVA: ___________
KRAJ BIVANJA: _____________________________
IZOBRAZBA: A. Nedokončana osnovna šola

D. Končana srednja šola

B. Končana osnovna šola

E. Univerzitetna

C. Nedokončana srednja šola

F. Več

1. Ste se 25.9.2005 udeležili glasovanja glede ureditve sodobnega centra za
ravnanje z odpadki na lokaciji Orehovška brda?
1. DA
2. NE
3. NE SPOMNIM SE
2. Ali ste bili naklonjeni gradnji takemu centru na loakciji Orehovška brda?
1. DA
2. NE
3. NE ŽELIM ODGOVORITI
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3. Kaj je bil Vaš glavni razlog za tako odločitev?
___________________________________________________________________ .
4. Ker živite v neposredni bližni obstoječega odlagališča, me zanima kaj je za
Vas najbolj moteče oziroma sporno?
____________________________________________________________________.
5. Ali menite, da ste s problematiko odlagališča Stara vas dovolj dobro
seznanjeni?
1. DA - dovolj dobro poznam problematiko odlagališča Stara vas.
2. NE - prebivalci smo premalo seznanjeni s samim dogajanjem in reševanjem
problemtike.
6. Ali se vam zdi, da bi morali biti o sami problematiki smetišča Stara vas
bolje seznanjeni s strani občine in ostalih virov obveščanja?
1. DA – prebivalci bi bili lahko s strani občine in ostalih virov obveščanja bolje
seznanjeni.
2. NE – prebivalci smo dovolj dobro obveščeni in seznanjeni s problemtiko
odlagališča
Stara vas.
7. Ali ste že bili na samem odlagališču nad Staro vasjo?
1. DA, večkrat.
2. DA, tudi po letu 1999.
2. NE, nikoli.
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8. Imate predlog kam naj bi se vozili odpadki po letu 2008, ko se bo zaprlo
odlagališče Stara vas?
1. NE, me tudi ne zanima.
2. NE, a bi rad/-a vedel-a.
3. DA (moj predlog): ________________________________________________ .
9. Občina Postojna je v nekaterih naseljih postavila ekološke otoke za ločeno
zbiranje odpadkov. Ste jih že opazili?
1. DA
2. NE, ne vem kaj spoh to je.
Ali ste jih že obiskali in v svojem gospodinjstvu morda že začeli z ločevanjem
odpadkov?
1. DA, že večkrat smo odnesli odpadke v zbiralnike, a doma še ne ločujemo
odpadkov.
2. DA, že večkrat smo odnesli odpadke v zbiralnike in jih ločujemo tudi doma.
3. NE, nikoli še nismo odnesli odpadkov v zbiralnike in tudi doma ne ločujemo.

10. Kje vidite trenutno (ali dolgotrajnejšo) rešitev problema odlaganja
odpadkov na občinski ravni ali celo na regijski ravni reševanja
problematike odlaganja odpadkov?
1.___________________________________________________________________
________________________________________________________________ .
2. Kot občan/-ka ne morem sam/-a veliko vplivati na reševanje takih problematik.
3. Ta problematika, se mi sploh ne zdi tako pomebna in vredna tolikšne pozornosti.

NAJLEPŠA HVALA!
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ČASOPISU

PRESTOP:

AKCIJA

ZBIRANJA

Vir: Prestop, 2006.
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ČLANEK V ČASOPISU NOTRANJSKE NOVICE:

Vir: Notranjske novice, 2006.
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