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GEOGRAFSKE METODE POPISA IN SANACIJE ODLAGALIŠÈ ODPADKOV
KRAŠKIH EKOSISTEMOV – PRIMER OBÈINE PIVKA
Izvleèek:
Kraški vodonosniki hranijo pomembne kolièine vode, ki je brez vplivanja èloveka primerne
kvalitete. Kraška podzemna voda je tako pomemben vir pitne vode, stopnja ranljivosti kraških
vodonosnikov pa je zelo velika. Prav zaradi njene velike ranljivosti je potrebna zelo visoka
stopnja varovanja, èe jo želimo ohraniti kot pomemben vir pitne vode. Velik problem,
predvsem z vidika ranljivosti kraške podzemne vode na krasu predstavljajo divja odlagališèa
odpadkov. Le ta niso samo moteèa, ker »kvarijo« izgled pokrajine, temveè je njihov veèji
negativni vpliv na kakovost kraške podzemne vode, ki je »oèem manj viden«. Delo obravnava
divja odlagališèa odpadkov na posebej obèutljivem kraškem površju. Najprej so predstavljene
in podrobneje opisane teoretske osnove na podlagi katerih se lahko izdela kazalce, ki se jih
lahko uporabi pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na veèjem kraškem obmoèju, npr.
pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo in posledièno
doloèanja vrstnega reda sanacije npr. za kraška obmoèja v Sloveniji. Za manjša obmoèja pa je
potrebno metodologijo nekoliko bolj podrediti samemu obmoèju in izbrati tiste kazalce,
katerih vrednosti se na obmoèju dovolj spreminjajo, da jih lahko ovrednotimo. V drugem delu
diplomskega dela je z namenom ocenjevanja vpliva in doloèanja vrstnega reda sanacije
odlagališè odpadkov na podlagi lastno izvedenega popisa vidnih, divjiih odlagališè odpadkov
izdelana metodologija za »kraško« obèino Pivka. Le ta je ob prilagajanju vrednosti razredov
posameznih kazalcev doloèenemu obmoèju lahko uporabna za vse kraške obèine. Izdelan je
bil kataster sestavljen iz dveh razliènih, a med seboj dopolnjujoèih listov. Na prvem listu so
na terenu ter s pomoèjo kartografskega materiala pridobljeni splošni podatki ter podatki
povezani s samo lokacijo odlagališèa, drugi list pa je namenjen ugotavljanju ocene vpliva
odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo ter vrstnemu redu sanacije. Ocena vpliva
odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo je bila doloèena na podlagi vrednotenja
medsebojnega souèinkovanja lastnosti odlagališèa ter ranljivosti kraške podzemne vode. Na
podlagi ocene vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo ter upoštevanja obmoèij
prednostne sanacije je bil izdelan vrstni red sanacije vseh popisanih odlagališè odpadkov na
tem obmoèju. K sanaciji odlagališè odpadkov je potrebno hitro pristopiti, saj ocenjene
vrednosti kažejo na pomemben vpliv le teh na kraško podzemno vodo.
Kljuène besede: odpadki, vrstni red sanacije, kraška podzemna voda, kraška ranljivost, obèina
Pivka

THE GEOGRAPHICAL METHODS OF LISTING AND SANITATION OF THE RUBBISH
DUMPS OF THE KARSTIC ECOSYSTEMS- THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY
OF PIVKA
Abstract:
The karst aquifers keep considerable quantities of water which is of appropriate quality where
there is no interference from the human kind. The karst groundwater is thus an important
source of drinkable water, however the vulnerability of the karst aquifers is extremely high.
Due to its high vulnerability an elaborated scheme of protection is necessary if we are to
preserve this highly important source of drinkable water. Wild rubbish dumps present a
crucial problem from the point of view of vulnerability of the karst groundwater in the Karst.
They are not only disturbing since they spoil the countyside, what is more, they have a
negative impact on the quality of the karst groundwater, and that cannot be detected by sight.

4

The diploma paper treats the wild rubbish dumps on a particularly vulnerable karstic area.
Firstly, I present and accurately describe the theoretical foundations on the basis of which I
elaborate parameters that can be used in evaluating the impact of the rubbish dumps on a
more extensive karstic area, that is, in evaluating the impact the rubbish dumps have on the
karst groundwater and consequently establishing the priority list of sanitation for the karstic
areas in Slovenia. The methodology needs to be adapted to the area itself when smaller areas
are in question and the parameters whose values on a particular area change sufficiently so
they can be evaluated need to be chosen. Secondly, a methodogy for the karstic municipality
of Pivka has been elaborated with the intention to evaluate and establish a priority list of
sanitation for the rubbish dumps on the basis of the inventory of noticeable wild rubbish
dumps that I have carried out myself. The latter can be applied to all the karstic municipalities
by adapting individual classes of parameters to a particular area. A cadastral register
consisting of two different but complementing documents has been put together. The first
document shows general data gathered on the field of work and with the help of cartographic
material as well as data about the location of the dump itself. The second document is
intended for evaluating the impact of the rubbish dumps on the karst groundwater and
determining the priority list of sanitation. The evaluation of the impact of rubbish dumps on
the karst groundwater was determined on the basis of assessing the mutual influence of the
characteristics of the dump and the vulnerability of the karst groundwater. On the basis of the
assessment of the impact of rubbish dumps on the karst groundwater and considering the
areas of preferential sanitation, a priority list of sanitation of all the registered rubbish dumps
in the area, has been determined. The sanitation of the rubbish dumps should be put into
action immediately for the evaluated values point to an important impact of the latter on the
karst groundwater.
Key words: waste, the priority list of sanitation, the karst groundwater, the karst vulnerability,
the municipality of Pivka
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1. UVOD
Hitra rast vedno veèjih èloveških potreb po virih je privedla do visoko entropijsko
zasnovanih procesov proizvodnje in potrošnje, katerih rezultat je vedno veèja kolièina
odpadkov, s tem poveèana polucijska obremenitev ter degradacija okolja, kot posledica vse
veèjega snovno – energetskega vnosa v okolje (Plut, 1991, str. 32).
Èloveška družba tako proizvede veliko nevarnih ter nenevarnih odpadkov. Kljub temu, da je
danes veliko naèinov, ki zmanjšujejo kolièino odloženih odpadkov ostaja kolièina le teh še
vedno velika. Vzporedno z družbenim razvojem namreè izredno hitro narašèa tudi kolièina
odpadkov. Le ti pa predstavljajo družbi in okolju vedno veèje breme.
Ljudje se zaradi »zakoreninjenih« navad iz preteklosti, ki so rezultat neurejenega ravnanja z
odpadki, še danes kljub organiziranemu odvozu smeti še vedno poslužujejo odlaganja le teh v
naravo na obmoèja, kjer ni urejenega zbiranja odpadkov. Prav kras, zaradi depresijskih oblik,
kot so vrtaèe, brezna, jame, »ponuja« veliko možnosti za t.i. divja odlagališèa, ker je ta
prostor z vidika kmetijske rabe neprimeren. Odpadki, ki so jih odlagali nekoè so bili razen
razliènih mrtvih živali dokaj naravni in nenevarni. Danes je sestava odpadkov drugaèna, le ti
pa predstavljajo tudi veliko veèjo nevarnost onesnaževanja. Pri pronicanju je najbolj nevarna
izcedna voda odlagališè, le ta namreè pronica v kraški vodonosnik ter tako vpliva na
onesnaženje kraške podzemne vode. Izcedna voda odlagališè se namreè lahko zelo hitro
pojavi v kraških vodonosnikih, ki hranijo izredno pomembne kolièine vode, ter povzroèi
veliko onesnaženje vodonosnika.
Od celotne porabe pitne vode v Sloveniji se jo kar 43% zajema iz kraških izvirov, ki so tako
med najizdatnejšimi in najpomembnejšimi vodnimi viri v Sloveniji.
Slovenski kras hrani kar tri èetrtine vseh voda, ki so dosegljive v daljših sušnih obdobjih. V
Sloveniji je ob nizkih vodah na razpolago okrog 37m3/s vode, od tega jih priteèe s kraškega
podzemlja nekaj nad 27m3/s. Varovanju kraških voda je torej potrebno nameniti posebno skrb
(Habiè, 1989, str. 91).
V Sloveniji so bile strateške in programske usmeritve na podroèju ravnanja z odpadki sprejete
šele l. 1996, ko so bile izdelane Strateške usmeritve Slovenije na podroèju ravnanja z
odpadki. Z njo Republika Slovenija opredeljuje temeljne usmeritve in cilje pri ravnanju z
odpadki ter doloèa hierarhijo možnih naèinov ravnanja z odpadki ob upoštevanju razvoja
gospodarstva in vkljuèevanja v evropske integracijske procese. Strateške usmeritve so NPVO,
ki v programskem delu samo povzema bistvene cilje in usmeritve ter ukrepe za izboljšanje
stanja (NPVO, 83/1999).
V Sloveniji pri izvajanju dejavnosti letno nastane okoli 4,7 mio ton odpadkov, odstrani pa se
jih 1,7 mio ton oziroma 873 kg na prebivalca letno. V Sloveniji proizvedemo letno ok. 450 kg
komunalnih odpadkov na prebivalca. Kolièine v razvitih državah EU naj bi se že zaèele
zmanjševati, 411 kg/prebivalca v letu 2002 (ReNPVO-Internet).
Delež prebivalstva, vkljuèenega v sistem rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov se
je v Sloveniji s 76 % leta 1995 poveèal na 94 % leta 2001. Loèeno zbiranje odpadkov je
doslej zaèelo izvajati 70 % izvajalcev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Po
uradni evidenci Agencije RS za okolje, je bilo konec leta 2002 v Sloveniji aktivnih 48
odlagališè nenevarnih odpadkov, v izgradnji so bila 3 odlagališèa. Po letu 2003 bo
predvidoma obratovalo še 40 odlagališè nenevarnih odpadkov. Podatki o kolièinah odloženih
nenevarnih odpadkov, ki so za leto 2002 primerljivi tudi s podatki Statistiènega urada RS
kažejo, da se je kolièina le teh v letu 2002, glede na leto 2000, zmanjšala za približno 14 %.
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Od celotne kolièine nenevarnih odpadkov, je bil v letu 2002 delež odloženih komunalnih
odpadkov okoli 85 %, od tega veèinski delež (81 %) pripada mešanim komunalnim
odpadkom, ostalo so odpadki iz vrtov in loèeno zbrane frakcije. Skupni delež ostalih
odloženih odpadkov iz dejavnosti (gradbeni odpadki, odpadna embalaža, odpadki iz naprav za
obdelavo odpadkov, anorganski odpadki iz termiènih procesov, odpadki iz organskih
kemijskih procesov, odpadki iz proizvodnje lesa in papirja in drugi odpadki), ki so glede na
svoje lastnosti nenevarni odpadek, je okoli 13 % (ReNPVO-Internet).

1.1. NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Velik problem, predvsem z vidika ranljivosti kraške podzemne vode na krasu
predstavljajo divja odlagališèa odpadkov. Kraška podzemna voda je namreè pomemben vir
pitne vode, ki jo je potrebno ustrezno varovati.
Namen diplomskega dela je izdelava geografskih metod na podlagi katerih se lahko izvede
popis ter doloèi vrstni red sanacije odlagališè odpadkov kraških ekosistemov ter se z nadaljno
izvedbo sanacije le teh prispeva k zmanjšanju negativnega vpliva odlagališè odpadkov na
kraško podzemno vodo ter k veèji zašèiti le te.
Cilj diplomskega dela je izdelati geografsko metodologijo popisa in sanacije odlagališè
odpadkov kraških ekosistemov ter jo uporabiti na primeru kraške obèine Pivka. Pri tej
metodologiji je potrebno upoštevati kraško ranljivost s poudarkom na vodnoekološki
ranljivosti ter preuèiti in izpostaviti posamezne kazalce pomembne za ocenjevanje vpliva
odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo. Za obèino Pivka je na podlagi izdelane
metodologije potrebno izdelati popis vidnih divjih odlagališè odpadkov in izvesti vrstni red
ter naèin sanacije odlagališè odpadkov in predlagati ukrepe.

1.2. DELOVNA HIPOTEZA
Metodologija naj bi ob upoštevanju lastnosti odlagališèa kot tudi ranljivosti kraškega obmoèja
doloèila oceno vpliva odlagališèa odpadkov na kraške podzemne vode ter podala možnost
doloèitve vrstnega reda ter naèina sanacije le teh.
Predvidevam, da naj bi neurejena, divja odlagališèa odpadkov zaradi »ranljivosti« krasa na
ozemlju obèine Pivka predstavljala nevarnost negativnega vpliva na kraško podzemno vodo.
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2. SPLOŠNA METODOLOGIJA DIPLOMSKEGA DELA

2.1. KRAŠKA RANLJIVOST S POUDARKOM NA VODNOEKOLOŠKI
RANLJIVOSTI
Kraška podzemna voda, brez vpliva èloveka je navadno visoke kvalitete, kar pomeni, da je
pomemben vir pitne vode. Potrebno jo je varovati zaradi ljudi kot tudi zaradi drugega
naravnega okolja. Varovanje kraške podzemne vode je nujno, ker pogosto ni možnosti
uporabe drugih virov pitne vode, stopnja ranljivosti kraških vodonosnikov pa je zelo velika.
Vsekakor je potrebno kraška obmoèja šèititi pred onesnaževanjem. Preventiva pomeni, da se
izognemo tveganju onesnaževanja (COST action 65, 1995, str. 424 in 425).
Še posebej se je pri doloèanju stopnje ranljivosti kraške podzemne vode potrebno osredotoèiti
na celotno zašèito obmoèja kraške podzemne vode, na zašèito podzemeljskih-kraških vodnih
izvirov, veliko pozornosti pa je potrebno posvetiti tudi razliènim oblikam kot so vrtaèe,
brezna, jame, kjer obstaja velika nevarnost direktnega pronicanja vode v kraško podzemlje
(COST action 65, 1995, str. 408).
Obstajajo številne definicije ranljivosti kraške podzemne vode, ki pa so si med seboj zelo
podobne. Definicija, ki jo je oblikovala delovna skupina Unesca je narejena ob upoštevanju
znaèilnosti prsti, znaèilnosti kamnine ter njene ranljivosti, debeline kamnine ter globine do
stalno zalite cone. Definicija od: Zaporozec, A., 1989. UNESCO-IAH delovna skupina.
Stopnja resniène ranljivosti vodnega telesa je odvisna od infiltracije ter pronicanja tekoèih ter
v vodi raztopljenih onesnažil skozi nezasièeno cono. Definicija od: Civita, M. 1988.
Definicija, ki je nastala v Dublinu se pa glasi, da ranljivost predstavlja geološke ter hidrološke
znaèilnosti, ki doloèajo obèutljivost kraške podzemne vode na èloveško onesnaževanje.
Definicija od: Daly, D., Warren, W.P.,1994.
Druga definicija se glasi, da je ranljivost koncept, ki vkljuèuje vse od rabe površja ter drugih
dejavnosti ter stopnjo obèutljivosti obmoèja. Definicija od: Ray, J.A., O′dell, P.W. 1993.
(COST action 65, 1995, str. 408-412)
Kraški ekosistem se od nekraških razlikuje po tem, da je bolj zapleten ter, da je velika
povezanost med hidrološkim, geomorfološkim in ekološkim sistemom ter v tem, da se
kakršnikoli vplivi hitro odražajo v ostalih ravneh sistema. Prav zato je potrebna velika mera
odgovornosti pri ravnanju s kraškim sistemom. Pri raziskavah potrebnih za zašèito kraške
podzemne vode je tako, da je nemogoèe oceniti stopnjo ranljivosti kraške vode brez
upoštevanja celotnega kraškega sistema, brez upoštevanja, t.i. kraškega pokrova, morfologije,
naravne vegetacije ter razliènih oblik rabe kraškega ekosistema.
Glavne znaèilnosti kraškega hidrološkega sistema, po katerih se bistveno razlikuje od drugih
sistemov so:
-na krasu ni sklenjenega površinskega toka, temveè voda v kras nekje ponika- imamo torej
ponore ter drugod prihaja na dan-izviri,
-deževnica pronica v podzemlje, namesto da bi se stekala ter povzroèila oblikovanje
površinskega vodnega sistema.Vnos, dovajanje vode v kraški vodonosnik, je tako lahko
koncentriran preko ponikalnic kot tudi razpršen,
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- podzemna voda se pretaka in je shranjena v razpokah, razširjenih zaradi korozijskega
delovanja vode,
- hitrost podzemnega vodnega toka kraškega sistema je veèja v primerjavi s podzemnim
pretakanjem vode nekraškega sveta,
- retencijski èas vode v vodonosniku je relativno kratek,
- sposobnost samooèišèenja vode vodonosnika je omejena,
- razvoj kraškega vodonosnika je povezan z razvojem širjenja razpok,
- prednostno se razvijejo kanali, ki povezujejo vnos vode v podzemlju z iznosom,
- iztok iz vodonosnika se navadno pojavlja v oblikah kraških izvirov.
To so nekatere glavne znaèilnosti kraškega sistema, po katerih se tem bolj razlikuje od drugih
sistemov, èim bolj je kras razvit (Drew, Hötzl, 1999, str. 259-263).
Prisotnost podzemnih kanalov, skozi katere se pretaka velika kolièina vode ter hidravlièna
povezava med površjem in podzemljem je glavna znaèilnost sistema, zaradi katere je za ta
sistem znaèilna visoka stopnja ranljivosti (COST action 65, 1995, str. 435-437).
Stopnja ranljivosti kraškega sistema pa je vsekakor odvisna od stopnje razvoja kraškega
sistema, od pogojev pronicanja onesnaženja z vodo, od prepustnosti materiala, ki prekriva
kras ter od stopnje razvoja epikrasa (COST action 65, 1995, str. 285).
Pri ocenjevanju stopnje ranljivosti kraškega sistema, lahko uporabimo definicijo Warnerja
(1992), ki pravi, da so vplivi vkljuèeni v termin nevarnosti. Nevarnost pa je definirana kot
dogodek oziroma proces, ki pomeni potencialno nevarnost degradiranja, direktno oziroma
indirektno, ter s tem spremembo kvalitete okolja.
Nevarnost vkljuèuje številne èloveške dejavnosti in druge kombinacije, ki prizadenejo ter
vplivajo na spremembo kraškega sistema.
Ranljivost pa je resnièna lastnost kraškega sistema, povezana z nevarnostjo neugodnih
vplivov dejavnosti èloveka na ta sistem (Drew, Hötzl, 1999, str. 275).
Za kraški vodonosnik je v primerjavi z drugimi npr. poroznimi vodonosniki znaèilno, da je
samooèišèenje moèno zmanjšano, prav tako pa se onesnaženje v zelo kratkem èasu hitro
razširi tudi na obmoèja, ki so oddaljena od mesta, kjer je prišlo do onesnaženja. Hkrati pa ta
hiter pretok vode skozi kraški vodonosnik omogoèi tudi hitrejšo zamenjavo vode, kar pomeni,
da je to uèinkovito tudi pri odstranjevanju polutantov. Vseeno pa drobne razpoke v kraškem
vodonosniku omogoèijo, da se polutanti tam zadržijo tudi veè èasa. Odvisno od
hidrogeoloških razmer se polutanti lahko še spirajo nekaj dni oziroma celo tednov med
poplavo oziroma po poplavi, brez kakršnegakoli razredèenja (COST action 65, 1995, str.
424).
Stopnja ranljivosti podzemnega vodnega toka je odvisna od preperelosti geološkega
materiala, od èasa potovanja podzemne vode ter kolièine onesnažil, ki lahko dosežejo kraško
podzemno vodo. Hidrološka povezanost kraške vode s površjem doloèa stopnjo ranljivosti na
onesnaževanje.
Vsekakor je pri ocenjevanju ranljivosti potrebno upoštevati
-zašèito, ki jo nudi prst, ter druge plasti nad kamnino
-tip infiltracije, razpršeno oz. toèkasto (naèin prenikanja-razpršen ali osredotoèen)
-stopnjo razvoja epikrasa
-razvoj kraškega sistema
-znaèilnosti podzemeljskega raztekanja
(COST action 65, 1995)
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Najbolj ranljiva kraška obmoèja, ki predstavljajo veliko nevarnost onesnaženja kraške vode z
vidika odlagališè odpadkov so:
-obmoèja z dobro razvitimi kraškimi oblikami
-obmoèja, kjer se kras še vedno razvija (pojavljanje novih kraških oblik, kot so vrtaèe,…)
-obmoèja, ki predstavljajo zaledje kraških izvirov
-specifiène geološke strukture (prelomi, seizmiène cone,…) (Drew, Hötzl, 1999, str.114-117).
Vsekakor je potrebno zašèititi kraška obmoèja, ker so zelo ranljiva, kraška voda pa je zelo
pomemben vir pitne vode. Za ohranitev kakovostne kraške vode se je potrebno zavedati, da
mora biti že voda, ki vstopa v kraški sistem kot so padavine ter druge ponikajoèe površinske
vode dobre kvalitete, neonesnažene. Prav tako pa moramo poskrbeti, da se številne
nevarnosti, ki ogrožajo kraško vodo ter toksiène substance ne nahajajo na kraškem obmoèju.
Zelo pomembno je, da na krasu zašèitimo rastlinski pokrov ter prst pred njunim
odstranjevanjem, ker omogoèata prvo stopnjo zašèite preden pride onesnaženost globlje v
kras.
Potencialni dejavnik in dejavnik, ki že sedaj povzroèa onesnaževanje in s tem veliko
nevarnost kraškemu sistemu je vsesplošni razvoj. S tem je povezano narašèanje odpadkov kar
pa predstavlja potencialno nevarnost za podzemeljsko kraško vodo. Nevarnosti pa ne
predstavlja samo direktno onesnaževanje krasa, temveè tudi indirektno onesnaževanje, kamor
štejemo onesnaženost zraka, …. Posebne vrste odpadkov pa predstavljajo tudi kmetijski
odpadki (kompost, gnoj, vplivi silažne krme,..). Velik problem v kmetijstvu namreè
predstavljajo nitrati in mikroorganizmi. Velik problem je tudi krèenje gozdov, ker se s tem
procesom spreminja tudi vodna bilanca, medtem ko uporaba herbicidov ter insekticidov v
gozdarstvu lahko povzroèi direktno onesnaževanje podtalnice.
Ranljivost kraške podzemne vode je torej odvisna od geoloških, hidrogeoloških znaèilnosti
obmoèja ter od obèutljivosti kraške podzemne vode na èloveške ter druge naravne vplive.
Ranljivost se nanaša tako na kraško podzemno vodo, vodonosnike, kraške izvire, ter na druge
vire kraške podzemne vode. Kraška podzemna voda je hidrološko povezana s površjem,
znaèilnosti te povezave pa doloèajo stopnjo ranljivosti obmoèja na onesnaževanje (COST
action 65, 1995, str. 437-439).

2.1.2. VPLIV ODLAGALIŠÈ ODPADKOV NA KRAŠKO PODZEMNO VODO
Za ocenjevanje ranljivosti kraške vode zaradi divjih odlagališè je zelo pomembna sestava in
kolièina izcednih voda, pa tudi naèin pronicanja onesnaženih voda globlje v kras. Ob dovolj
poèasnem pretakanju v oksidacijskih razmerah lahko do doloèene mere poteka tudi
samooèišèenje, vendar le ob dovolj majhnem in razgradljivem onesnaženju (Kogovšek,
1996).
Na odlagališèih so tudi organski razgradljivi odpadki, ki postopno razpadajo; padavine spirajo
topne sestavine, odnašajo pa tudi drobno netopno organsko onesnaženje, ki se tako pojavlja v
izcednih vodah odlagališè (Kogovšek, 1996, str. 111). Z odlagališè se lahko sprošèajo in tako
prihajajo v podzemlje tudi težke kovine, še posebej železo in mangan (COST action 65, str.
374). Ker na prepustnem kraškem svetu izcedne vode ponikajo neposredno v kraško
notranjost, jih lahko prièakujemo globlje v krasu, tam, kjer so zaloge pitne vode. Èe na krasu
dalj èasa ni padavin, se zaène delno razkrajati organski del odloženih odpadkov že na samem
odlagališèu. Ob dežju pa se topne sestavine in tudi fino organsko onesnaženje spirajo globlje
v kras, najintenzivneje ob prvih intenzivnih in izdatnih padavinah po daljših sušnih obdobjih.
Procesi razgraditve se lahko nadaljujejo tudi v oksidacijskem okolju v dobro zakraselem
masivu. Pri tem nastale sestavine pa so pomembne pri raztapljanju karbonatnih kamnin in
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povzroèajo veèanje prepustnosti vodnih poti s površja globlje v kras, to pa pomeni vse hitrejše
pretakanje onesnažene vode in vse manjše samooèišèenje. Globlje v krasu prihaja tudi do
razredèevanja, ki onesnaženja ne zmanjšuje, verjetno pa v primeru veèjega onesnaženja
omogoèa potek nadaljnjega samooèišèenja. Onesnaženje se tako lahko pokaže globoko v
krasu v poveèani mineralizaciji in poveèani vsebnosti omenjenih ionov (Kogovšek, 1996, str.
112, 113).

2.1.2.1.VRSTE ONESNAŽIL
(COST action 65, 1995, str. 375-378)
Klasifikacija onesnaževalcev je bila izdelana na podlagi njihovega izvora in naèina delovanja.
Mikroorganizmi
Kraški vodonosniki so zelo obèutljivi na onesnaževanje z mikroorganizmi, kajti pomembnih
dejavnikov, ki omejujejo populacijo mikrobov, kot sta razkrajanje in filtriranje tu ni prisotnih.
Zaradi zelo hitrega pretakanja vode v kraških kanalih, lezikah in drugih veèjih prevodnih
votlinah lahko tako preobremenjena voda hitro doseže iztok in tako je èas pretakanja vode
skozi kraško podzemlje zelo kratek. To pa ovira razkrajanje mikrobov. Po hudih nalivih so
opazili tudi narašèanje množine mikrobov zaradi izpiranja mikrobov iz vrhnje nezasièene
cone.
Ogljikovodiki
Obnašanje ogljikovodikov v kraških vodonosnikih je zelo slabo poznano. Izvori
ogljikovodikov so lahko zelo razlièni, od izpiranja s cest, mestnih površin do nastajanja tega
plina pri prometu, ter pri razliènih zalogah, ki vsebujejo in uporabljajo te substance (npr. pri
pušèanju oljnih in naftnih rezervoarjev).
Sam CO2 pa še dodatno pripomore k raztapljanju karbonatnih kamnin in povzroèa veèanje
prepustnosti vodnih poti s površja globlje v kras, to pa pomeni vse hitrejše pretakanje
onesnažene vode in vse manjše samooèišèenje.
Pesticidi
Pesticidi in druge organske snovi so v prsti manj mobilne in se zato v njej zadržujejo veè èasa.
Pesticidi so namreè v prsti »nadzorovani« z razkrojem, izhlapevanjem ter sorpcijo. Razkroj je
biokemièni proces, ki vodi do tega, da se zapletena molekularna sestava preoblikuje v
preprostejše molekule, ki lahko oksidirajo v CO2. Hitrost tega procesa je moèno odvisna od
vrste pesticidov, mikrobiološke populacije v prsti in okoljskih faktorjev (vlažnosti prsti,
deleža gline, temperature,…)
Sorpcija pesticidov v prsti pa je odvisna od prisotnosti organskega materiala (COST action
65, 1995, str.375, 376).
Nevarne so nesreèe pri katerih pride do izlivov na golem kraškem površju ter nekontroliranem
odlaganju ostankov pesticidov in njihove embalaže, zaradi èesar prihaja do vdora onesnažene
površinske vode v kraške vodonosnike (Hodaliè J., in drugi, 1996, str. 9).
Težke kovine
Težke kovine so v kraško podzemno vodo prej prenesene kot celota kot posamezni prosti ioni.
Kovinski ioni v podzemni vodi reagirajo na najrazliènejše naèine: kompleksometriène in
redoks reakcije, sorpcija, raztapljanje/obarjanje in soobarjanje. Redoks procesi lahko vplivajo
na strupenost nekaterih kovinskih ionov, npr. kroma in polkovin, kot je arzen. Transport
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kovinskih ionov je v prisotnosti moènih ligandov lahko hitrejši, kot bi prièakovali. Eden takih
ligandov v kraških vodah je karbonatni ion (Hodaliè J., in drugi, 1996, str. 9).
Dušiki
Obnašanje nitratov je v prsti dobro poznano. Nitrati se v prsti nahajajo zaradi gnojenja,
nastajajo pa tudi pri razpadu organskih snovi. V oksidacijskih pogojih je dušik prevladujoèi
element. V veèini kraških vod je dušik vedno prevladujoèi element. Odsoten je le pri vodnem
toku globoko pod površjem, v nekakšnem bolj zaprtem sistemu, ter ob prisotnosti drugih
reducentov.
Anorganske snovi
Porast koncentracije nekaterih ionov kot so Ca, Mg, sulfatov in kloridov lahko prepreèijo
uporabo kraške vode. Porast je lahko posledica naravnih procesov oziroma onesnaževanja.
Primeri naravnih procesov so raztapljanje sadre in drugih evaporitov ter kot posledica
raztapljanja kamnine zaradi delovanja morja.
Glavni viri onesnaževanja, pomembni za narašèanje neorganskih ionov so posipanje cest s
soljo, izcedne vode odlagališè, ter tudi nekatere snovi prisotne v padavinah.
Tako lahko sulfati in kloridi pridejo direktno v kraško podzemno vodo brez pomembne
absorpcije. Druge komponente se delno absorbirajo ali geokemijsko reagirajo, kar jim delno
onemogoèi prehod v kraško podzemno vodo.
Radioaktivni izotopi
Jedrska nesreèa v Èernobilu je pokazala kako obsežne so lahko posledice, ki prizadenejo tudi
kraško podzemno vodo. Kljub temu, da pride do takšne nesreèe proè od kraškega sveta se
izotopi kot so 131I, 137Cs ter 134Cs pojavijo v kraških izvirih. Odprti kraški sistemi so veliko
bolj obèutljivi na vstop radioaktivnih izotopov kot kraški sistemi pokriti s prstjo. Pri jedrski
nesreèi uporaba vode iz kraških izvirov ni dovoljena, prav tako pa je potrebno resno
obravnavati tudi probleme z odlaganjem radioaktivnih snovi na kraškem svetu ter samimi
lokacijami jedrskih elektrarn na krasu, ki pomenijo resno grožnjo kraškim vodonosnikom. Ob
jedrskem onesnaženju je tritij prvi radioaktivni izotop, ki se pojavi v kraških izvirih. Velika
hitrost pretoka vode v kraških sistemih ima zelo nizko stopnjo samooèišèenja za veèino
radioaktivnih izotopov, tako da se ti hitro pojavijo v izvirih. Kakorkoli že, pa kratek èas
pomeni, da radionuklidi zapustijo sistem v kratkem èasu ter je prièakovati upad njihove
koncentracije v izvirih, èe kraško obmoèje ni ponovno izpostavljeno nadaljnjemu
onesnaževanju (COST action 65, 1995, str. 375-378).

2.2. TEORETSKE IN METODOLOŠKE OSNOVE ZA DOLOÈITEV
OKOLJSKIH KAZALCEV OCENJEVANJA VPLIVA ODLAGALIŠÈ
ODPADKOV NA KRAŠKO PODZEMNO VODO
2.2.1. GEOLOGIJA
Za kras je znaèilno raztapljanje kamnine. Najpomembnejše kraške kamnine so karbonatne
kamnine, zaradi velike razširjenosti le teh. Njihovo raztapljanje je odvisno od èistosti le teh,
mineralne sestave, zrnatosti, teksture ter njihove poroznosti.
Vsekakor je pri ocenjevanju ranljivosti najprej potrebno upoštevati kemiène ter minereološke
znaèilnosti kamnine. Pomembna je že razlika med apnencem ter dolomitom ter vmesnimi
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plastmi laporja, fliša. Vse to namreè lahko vpliva na intenziteto zakraselosti ter na stopnjo
ranljivosti.
Poleg litologije je zelo pomembna tudi geološka struktura (geološke plasti, razpoke in
prelomi) (COST action 65, 1995, str. 413). Pri ocenjevanju ranljivosti je potrebno upoštevati
tudi smer odtoka vode, prepustnost ter še druge znaèilnosti prelomov. Geološka struktura je
torej zelo pomembna pri doloèanju procesov raztapljanja kot pri doloèanju pogojev
raztekanja. Tudi razporeditev jamskih sistemov oziroma vrtaè vzdolž prelomov kažejo vpliv
geološke strukture. Njihova podrobnejša raziskava lahko pomaga pri doloèanju stopnje
ranljivosti doloèenega obmoèja (COST action 65, 1995, str. 413-420).
Vrsta kamnine
Kamnini na krasu v Sloveniji sta skoraj v celoti samo dve, apnenec in dolomit, a so pri obeh
velike razlike v trdnosti, zrnatosti, plastovitosti, prepokanosti, èistosti, vsebnosti
magnezijevega karbonata in debelini karbonatnih kamnin. Vpliv kamnine se izraža predvsem
prek stopnje vodne prepustnosti.
Apnenec in dolomit sta plitvomorski odkladnini. Nekaj ju je iz paleozojske dobe, velika
veèina pa ju je nastala v 200 milijonov let dolgem mezozoiku, ko je na slovenskem ozemlju
med Gorjanci in Kobariškim nastal ozek globokomorski jarek-Slovenski jarek, na obeh
njegovih straneh pa plitvo dolgotrajno morje-karbonatna platforma.
V oligocenu in še bolj v miocenu se je zaèelo od vzhoda širiti Panonsko morje, ki je v SV
Sloveniji v veliki meri prekrilo starejše sedimente, tudi karbonatne, s soèasnimi, dokler ni
sredi pliocena povsem odteklo.
Že v morju in pozneje na kopnem se je zaèela sprememba v morskih odkladninah in z njo tudi
dolomitizacija. Vse te spremembe odsevajo v kamninski sestavi apnencev in dolomitov ter v
naèinu vodnega pretakanja.
V karbonatnih kamninah prevladujejo minerali kalcit, magnezit, aragonit in organski skeleti iz
kalcija in aragonita, kot primesi pa kvarcit, glinenci, kalcedon, anhidrit, pirit, limonit,
glavkonit itd. Železove primesi ponekod vnašajo rjavkasto in rdeèkasto barvo, bituminozne pa
temno, saj je èisti kalcit belkaste barve. Netopnih ostankov je v naših apnencih obièajno le 12%. Ti pa so, zatem ko so karbonati raztopljeni, osnova za nastanek klastiènih sedimentov na
površju-prsti (Gams, 2004, str. 34).
Petrologija loèi karbonatne kamnine po sestavi v naslednje vrste:
-mikriti: zrna s premerom 0,5-5 mikronov, nastali iz blata in amorfne mase
-peleti: 30-50 mikronov, nastali iz živalskih iztrebkov in oolitov
-ooliti: gradijo jih zrna pešèenjaka
-skeleti: hišice koral, vretenèarjev, alg itd.
-interklasti: erodirani delci, nastali navadno ob obali
-spariti: srednje veliki do veliki kalcitni kristali kot osnovna masa (z zrni veèjimi od 20
mikronov) (Gams, 2004, str. 35).
Dolomiti imajo manjša zrna, do 10 mikronov, in vsebujejo obièajno veè železa, zato je iz njih
nastala prst navadno bolj rdeèkasta. Primarna poroznost apnenca se praviloma veèa s
premerom zrn in znaša v mikritih 2%, v sparitih in v dolomitiziranem apnencu pa 5-15%.
Prevladuje mnenje, da je veèina naših dolomitov nastala sekundarno, to je iz apnencev, in
veèidel na kopnem, zato so tudi starejše karbonatne kamnine navadno bolj dolomitizirane. Pri
pozneje nastalih epigenetskih dolomitih se razmerje med kalcijem in magnezijem spreminja v
kratkih razdaljah. Razlike povzroèajo tudi primesi kot so sadra, anhidrit, gline. Trdijo, da so
dolomiti v Dinarskem gorstvu v središèu antiklinal manj zakraseli. V primorskem pasu so bolj
prepustni, v notranjih Dinaridih pa imajo vlogo hidroloških izolatorjev (Gams, I., 2004, str.
35).
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Apnence in dolomite lahko voda, obogatena z ogljikovo kislino (H2CO3) raztaplja, vendar je
med njima v topnosti precejšnja razlika. Dolomiti so zaradi drugaène notranje zgradbe slabše
topni, pa tudi mehansko manj odporni od apnencev in zato precej manj primerni za nastajanje
kraških pojavov. Razlièna topnost in mehanske lastnosti ter neenakomerna razporejenost obeh
kamnin vsekakor pomembno vplivata tako na krajevne kot tudi splošne znaèilnosti krasa.
Za razumevanje hidrogeoloških znaèilnosti kamnin je potrebno opozoriti na tesno genetsko
povezanost med apnenci in dolomiti. Pri obièajnih temperaturah in pritiskih se iz morske vode
neposredno izloèa samo apnenèevo blato. To se pri procesih strjevanja (diageneza) spremeni v
trdno kamnino-apnenec. Pod doloèenimi pogoji pa se lahko že apnenèevo blato kemièno
spremeni in strdi v tako imenovani zgodnjediagenetski dolomit, ki je na prvi pogled povsem
podoben apnencu. Pri posebnih pogojih lahko v dolomit prehajajo tudi »stari«, že zdavnaj
strjeni apnenci. Proces spreminjanja imenujemo poznodiagenetska dolomitizacija. Kamnine,
ki pri tem nastajajo, pa poznodiagenetske dolomite. Ti se razlikujejo od zgodnjediagenetskih
dolomitov, kot tudi apnencev, iz katerih so nastali. So kristalasti, gosti in imajo obièajno zelo
majhno efektivno poroznost. Velikokrat vsebujejo apnenci in dolomiti razliène kolièine
glinenih ali meljastih primesi. Èe je le teh sorazmerno malo, imenujemo kamnini laporasti
apnenec oziroma laporasti dolomit, èe jih je veè pa apnenèev laporovec oziroma dolomitni
laporovec. Tovrstne kamnine so obièajno precej manj prepustne, pa tudi njihove mehanske
lastnosti so drugaène, kot jih imata èisti apnenec in dolomit. Vse to vpliva na prepustnost,
hitrost raztapljanja in naèin razpadanja kamnin. Iz tega izhaja znaèilno oblikovanje
površinskih kot tudi podzemnih kraških pojavov na »neèistih« karbonatih (Janež et al., 1997,
str. 111, 112).
Pasovi triasnega dolomita sredi apneniškega ozemlja imajo ponekod vlogo jezu, preko
katerega se vode prelivajo površinsko. Triasni dolomiti imajo marsikje tako majhno vodno
prepustnost, da votline zapolnijo že srednje moène padavine, visoke vode pa se morajo
pretakati površinsko. Ker se votlikavost spreminja tudi z globino, je že prej nakazana
globinska vodna pasovitost v triasnih dolomitih neizrazita. Marsikje na obrobju dolomitnega
ozemlja pa se prepustnost v teh dolomitih poveèa, èe je tam v bližnjem apnencu obèutno nižja
piezometrièna gladina (Gams, I., 2004, str. 47).
Apnenèeve poboène breèe in grušèi hitro, v odvisnosti od sprijetosti, zrnavosti in prisotnosti
glinene frakcije, spreminjajo svoje hidrogeološke lastnosti, predvsem znaèaj poroznosti in
prepustnosti. Ponekod so apnenèeve breèe trdno sprijete, sestavljene iz debelih odlomkov
apnenca. So tudi razpokane in v razpoke je nanešena preperina. Take breèe so dobro
prepustne in lahko tudi zakrasele. Drugje so breèe drobnejše zrnavosti ali slabše sprijete. Tam
je njihova prepustnost slabša, imajo pa zato odliène preèišèevalne sposobnosti (Janež et al.,
1997, str. 102).
Fliš, ni ime za eno kamnino, paè pa izraz za ponavljanje nizov znaèilnih, genetsko povezanih
kamnin. Tak niz imenujemo »Baumova sekvenca«. Popolna Baumova sekvenca, ki je debela
od nekaj pa do veè deset metrov, se zaène z apnenèevim konglomeratom ali apnenèevo breèo.
Kamnini postopno prehajata v debelo in nato drobnozrnati apnenèev ali kremenov pešèenjak z
zelo zapleteno notranjo zgradbo. Sledijo meljevci in muljevci (mešanica meljevca in
glinavca), ki prehajajo postopno v znaèilen flišni laporovec ali glinavec. Nato sledi naslednji
niz, ki se ponovno zaène s konglomeratom ali breèo. Zaradi genetskih razlogov pogosto niso
nastajali popolni Baumovi nizi. V sekvenci lahko ta ali ona kamnina manjka ali pa gre za
monotono ponavljanje le dveh kamnin, na primer kremenovega pešèenjaka in laporovca ali
glinavca.
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Fliši krasa imajo v hidrogeološkem pogledu zelo razlièen pomen. Najveèkrat jih obravnavamo
kot hidrološke pregrade. Vendar pa to velja predvsem takrat, ko so sestavljeni iz menjavanja
neprepustnih kamnin, kremenovega pešèenjaka ter laporovca oziroma glinavca. V primeru, da
prevladujejo karbonatni razlièki, torej apnenèevi konglomerati in pešèenjaki, so prepustni in
se v hidrološkem pogledu obnašajo podobno kot nekateri apnenci. V obsežnejših karbonatnih
vložkih (apnenèev konglomerat in pešèenjaki), ki jih obdajajo neprepustni razlièki flišnih
kamnin, se lahko nabere dovolj vode za stalna moèila in izvire (Janež et al., 1997, str. 113).
Prelomne cone
Deformacije, ki nastajajo ob zmiènih prelomih, delimo glede na stopnjo pretrtosti na
zdrobljene, porušene in razpoklinske cone. Ob zdrobljenih conah je prišlo do veèjih
premikov, zato so kamnine spremenjene v milonit in breèo.
Cone predstavljajo hidrološke pregrade, skozi katere se voda lahko pretaka le tu in tam.
Izjemno dobro so prepustne porušene cone. Ker so v njih kamnine pretrte v obliki razlièno
velikih blokov, se voda lahko pretaka v katerikoli smeri. Tudi razpoklinske cone so dobro
prepustne. Znaèilno zanje je, da je v njih plastnatost ohranjena. Voda ima torej odprti dve
prednostni smeri pretakanja, v navpièni smeri po razpokah in v vodoravni po plastnatosti.
Pretrte, porušene in razpoklinske cone odloèilno vplivajo tudi na oblikovanje površja (Janež
et al., 1997).
Lezike
Velik pomen za prepustnost kamnin, posebno še za apnence in dolomite, imajo tako
imenovane lezike. To so prekinitve v kamnninah, ki loèujejo posamezne pakete kamnin in
ustvarjajo plastnatost. Glede na debelino paketa kamnin, ki ga loèujeta dve leziki, so
karbonatne kamnine lahko tanko ali debeloplastnate in neplastnate. Po lezikah lahko voda
zelo hitro in brez težav odteka globoko v notranjost karbonatnih kamnin, kjer širi kraške
kanale in bogati podtalnico. Pogostost lezik ali njihova odsotnost torej pomembno vplivata na
prepustnost apnencev in dolomitov. Ob lezikah se vèasih pojavljajo vložki slabo prepustnega
laporovca ali pa neprepustnega glinavca ali meljevca. Ti vložki moèno zmanjšajo prepustnost
v navpièni smeri, a hkrati vodo zbirajo in usmerjajo njeno odtekanje po lezikah (Janež, 1997,
str. 112).
Na Slovenskem krasu, kjer so apnenci in dolomiti razen redkih izjem izredno tektonsko
pretrti, nagubani, nariti na mlajše, se votlikavost bistveno spreminja na kratke razdalje.
Ob tektonsko nastali drsni leziki je špranja pogosto široka, èe pa je na gmoto delovalo
tektonsko stiskanje, lezike pogosto niso tako prepustne. Vodna prepustnost se meri s pomoèjo
izgube vode, ki jo pod doloèenim pritiskom napeljejo v vrtino (Gams, I., 2004, str. 36).
Poroznost
Apnenec in dolomit sta obièajno zelo porozni kamnini. Delno nastajajo pore že v èasu
usedanja obeh kamnin (medzrnska in znotrajzrnska poroznost, stratifikacija), delno pa se
oblikujejo pri kasnejšem strjevanju (cementaciji), raztapljanju in tektonskih procesih (na
primer: medkristalna, razpoklinska in kavernozna poroznost).
V prvem primeru govorimo o primarni, v drugem pa o sekundarni poroznosti (Janež et al.,
1997, str. 111).
Pri medzrnasti ali prvotni poroznosti nepovezane pore ne vplivajo na vodoprepustnost.
Sekundarna poroznost vkljuèuje veèje povezane praznine, skozi katere se lahko pretaka voda.
Sekundarna poroznost je znaèilna za vse veèje votline, ki so nastale pri spremembah v morju
in še bolj na kopnem, to so prepoke, špranje, prelomi, tektonizirane lezike, kanali, jame,
votline. Pretoèno povezane imenujemo prevodnike, èe so povezani z vodnimi izviri. Tako
poroznost imenujejo tudi aktivno ali efektivno prevodnost (Gams, I., 2004, str. 35, 36).
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Toda velika poroznost še ne pomeni, da se voda lahko skozi kamnine pretaka in v njih
oblikuje kraške pojave. Vsaj del luknjic mora namreè biti med seboj povezanih, kajti le takrat
se lahko voda pretaka skozi kamnine in jih raztaplja. Razmerje med volumnom povezanih por
(komunikacijske pore) in volumnom celotne kamnine imenujemo dejanska ali efektivna
poroznost. Tako imenovane nepropustne kamnine so bodisi brez por (na primer glinavci) ali
pa so sicer lahko bogate s porami, vendar te niso med seboj povezane (zelo nizka efektivna
poroznost) (Janež et al., 1997, str. 111).
Razpokanost kamnine (prevodnost)
Razmere vodnega toka kraških vodonosnikov so lahko zelo razliène. Difuzni tok, s poèasnim
laminarnim gibanjem oziroma s poèasnim turbulentnim tokom je znaèilen za drobne razpoke
ter za medzrnsko porozne vodonosnike. T.i. kanalni tok, ki je skupna, ne pa bistvena
znaèilnost kraškega podzemeljskega raztekanja je vodni tok, ki se ponavadi pretaka skozi
veèje, razširjene kanale oziroma jame. Hitrost takšnega vodnega toka je lahko zelo visoka
(COST action 65, 1995).
Skladovita kamnina ima praviloma bolj razèlenjeno skalno površje in bolj povezane
prevodnike. To omogoèajo zlasti špranje vzdolž lezik in prepokana kamnina. Moèno
zdrobljena kamnina ima slabšo prevodnost. Èar (1981) loèi ob prelomnicah na sredi
zdrobljeno, navzven na obe strani pa porušeno in nato ob bokih razpoklinsko cono. V prvi
tektonska glina, breèa in milonitna moka obièajno slabo prepušèajo vodo, veliko bolj pa jo
preostali dve, vendar le, èe kamnina ob prelomu ni doživela stiskanja in èe gre za apnenec.
Dolomit, zlasti triasni, je na splošno bolj drobljiv. Prevodniki so zato redkejši in drobni.
Razpokanost v vseh kamninah proti površju narašèa in navzgor se širijo tudi žepi ilovice
(Gams, 2004, str. 43).
Zaradi skladovitosti, pretrtosti, starostnega razvoja itd. kamnine so prevodniki v njej zelo
razlièni. Po opažanjih, ki so jih naredili na jamskem stropu loèijo naslednje tipe:
a) S klastiènimi sedimenti in sigo delno ali v celoti zapolnjeni prevodniki v skali. Voda se
pretaka predvsem, ko se po dežju poveèa njen pritisk. Da ob takih razmerah v prevodniku
sèasoma pride do zamiranja vsega pritoka, se lahko sklepa iz opažanja, da s stropa na
veèino stalagmitov navadno ne pada veè voda
b) Skozi razpršene ozke skalne prevodnike pritekajoèa voda, ki se na jamskem stropu kaže v
dolgotrajnem kapljanju in v množici drobnih stalaktitov
c) Prevodnik v špranji, v katerega se steka veliko manjših stranskih prevodnikov. Zanj sta
znaèilna veèji razpon med pretoènim viškom ter nižkom ter po nalivu hitrejše narašèanje
od upadanja, kot je pri prvem tipu
d) Veèji kamini, ki segajo do bližine površja, se hitro odzivajo na padavine in tudi hitro
presahnejo.
e) Kombinacije naštetih tipov
(Gams, 2004, str. 44, 45)
Drugi tip prevodnikov je zlasti znaèilen za èas, ko leži na površju sneg. Najveèje vodne
kolièine dajeta tretji in èetrti tip, ki razmeroma hitro poveèata pretok kraškim izvirom. Prvi in
drugi tip napajata izvire zlasti ob suši, njuni vodi pravimo tudi odcedna.
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Geologi raje išèejo zaloge vode za vodno zajetje v dolomitu kot v apnencu. Vzrok je manj
onesnažena voda. V dolomitu in v pretrtem apnencu so pod površjem pogosto tako drobni
prevodniki, da se voda prefiltrira že tam (Gams, I., 2004, str. 45, 47).
Debelina ter stopnja zakraselosti nezasièene cone
Kljub temu, da je stopnja samooèišèenja kraške nezasièene cone manjša, kot znaša pri prsti
ter drugih poroznih kamninah je tudi tukaj nekakšno zmanjšanje mogoèe, odvisno od debeline
nezasièene cone ter od stopnje zakraselosti. Ugodne razmere nastopijo, ko je nezasièena cona
debelejša ter slabše zakrasela. To omogoèa poèasnejše gibanje, veèji stik s kamnino, le to pa
pomeni tudi veèje samooèišèenje (COST action 65, 1995, str. 378 in 379).
V primeru dobro razvite kraške drenaže z malo kraškimi prevodniki je hitrost prenosa vode in
onesnaženja hitra, disperzija je malo pomembna in onesnaženje lahko doseže kraške izvire
hitro. V primeru, ko pa je tok podzemeljske kraške vode bolj razpršen, so tudi disperzija ter
drugi procesi bolj pomembni zaradi daljšega èasa, to povzroèi tudi daljši stik s kamnino in
tako njeno raztapljanje (COST action 65, str. 378, 379).
Zgradba vodonosnika
Voda je bistvena sestavina krasa, na kraškem svetu ni površinskih voda in voda je tudi pogoj
za nastanek krasa ter hkrati predstavlja veliko ekonomsko vrednost krasa.
Vodonosnik je kraška gmota, ki hrani, prepušèa in daje ekonomsko pomembne kolièine vode.
Glede na položaj do drugih, neprepustnih plasti so vodonosniki lahko ujeti, prosti ali obviseli.
V prostem vodonosniku je zgornja meja vodonosnika gladina kraške podzemne vode oziroma
piezometrièna gladina, kjer je tlak tekoèine v ravnotežju s tlakom v prazninah v kamninski
gmoti. Na razvoj kraškega vodonosnika vplivajo dotok, ki je lahko avtogeni-razpršen in
alogeni-koncentriran, iztok iz vodonosnika, in pretok, ki je odvisen od primarnih in
sekundarnih praznin v kamnini ter od dotoka (Kepa, 2000, str. 18, 19).
V kraškem vodonosniku so oblikovane tri hidrografske cone:
1. nezasièena cona, cona vertikalne cirkulacije-vadozna cona
a) cona talnega prenikanja (talni procesi)
b) epikraška cona (obèasno zastajanje)
c) cona navpiènega prenikanja (nastajanje kaminov)
2. obèasno zalita, epifreatièna cona (nastajanje gravitacijskih kanalov)
3. stalno zalita, zasièena, freatièna cona, cona vodoravne cirkulacije
(Kepa, 2000, str. 19).
Vadozna cona, ki je med kraškim površjem in nižjim, z vodo prežetim pasom, je obmoèje
navpiènega odtekanja vode po razpokah v kraški kamnini. Tik pod površjem v epikraški coni
so razpoke drobne, globlje v notranjosti pa vse veèje, zato se voda zbira v curke.
V epikraškem sloju, kjer je stik prsti in kamnine, se prst zajeda med skalo v obliki žepov,
jaškov in špranj z ilovico. Ker voda ne zapolnjuje vseh medsebojno povezanih praznih
prostorov, govorimo tudi o zraènem, aeracijskem pasu.
Prenikanje vode skozi vadozno cono zaustavi neprepustna podlaga krasa, po kateri se vode
pretakajo proti izvirom. Tako vlogo ima tudi gladina morske vode na odtoèni strani krasa. V
prevodnikih, ki so nižji od te gladine, teèe voda tlaèno. Ko preneha dotok, je voda v
kolenastih rovih zašasno ujeta in miruje. Vodna gladina v povezanih prevodnikih je tem višja
od višine izvira, èim bolj je oddaljena od njega. Ko se gladina povsem izenaèi, je voda v
votlinah pod njo tako rekoè ujeta in mrtva.
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Gladino vodnega telesa imenujemo gladina kraške vode ali piezometrièna vodna gladina. S
tem izrazom se izraža nesklenjenost vodne gladine zaradi vmesnih skalnih gmot. Pas med
najvišjo in najnižjo piezometrièno vodno gladino imenujemo epifreatièna cona. Zgornja meja
epifreatiène cone je piezometrièna gladina katastrofalno visoke vode, spodnjo pa doloèa
gladina vode ob izredni suši. Višinska razlika med obema je velika v kraški gmoti s slabšo
vodno prepustnostjo in na krasu pretoènega tipa. V njej teèejo s prosto gladino zlasti vode
ponornic. V epifreatièni coni naj bi nastale številne veèje jame.
Od prepokanosti oziroma preluknjanosti kraške kamnine je odvisno, ali teèejo vodni strženi v
epifreatièni coni pretežno težnostno ali pa niže, tlaèno, v pravi freatièni coni. Od razpokanosti
je odvisen tudi obstoj še nižjih votlin z vodo.
Na prehodu iz vadozne cone v freatièno, epifreatièna cona, ter v zgornjem delu freatiène cone
teèejo skozi prevodnike oziroma kanale, velike korozijske rove kot so razširjene razpoke ali
jame, tokovi velikih hitrosti (turbulenti tok), za katere sta znaèilna še kratek zadrževalni èas in
slabo mešanje voda. Cone vskladišèenja pa so v spodnjem delu freatiène cone (stranski
pritoki- prevodniki s tesnimi, korozijsko slabo razširjenimi kanali, drobne razpoke in pore v
kamninski osnovi), kjer se voda premika zelo poèasi (laminarni tok) in kjer je zadrževalni èas
veliko veèji. V freatièni (globoki) coni so vsi prostori v kamnini stalno zapolnjeni z vodo
(Hodaliè, 1996, str. 3; Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 92; Gams, 2004, str. 43, 46).
Kako hitro se voda pretaka s površja navzdol do jam, je zanimivo zaradi kemiènega
raztapljanja, narašèanja vodne trdote in varovanja izvirov pred površinskim onesnaženjem.
Narejenih je bilo že veè preizkusov ugotavljanja te hitrosti. Tako na primer vodo s sledili
vlivajo v dno vrtaè ali zunaj njih. Pri pozorni analizi poroèil o teh poskusih sledenja pa so
ugotovili naslednje:
Prenikanje je hitrejše,
a) èe je bilo sledilo vlito po dežju, torej ob vlažni prsti
b) èe je bilo obenem izlite veè vode ter
c) èe je bilo vlito naravnost v skalno odprtino
Vsa ta opažanja so pomembna za naravovarstvo. Nevarnost onesnaženja izvira je veèja ob
hitrem izlivu polutanta v skalnato špranjo na polgolem ali golem krasu, na primer pri nesreèah
velikih cisteren, ki prevažajo nevarne snovi. Posledice so manjše, èe je izlitje manjše, zlasti ob
suši, in èe je kraško površje pokrito z debelo plastjo prsti.
Tektonsko zdrobljene mase kamnine so lahko v primeru polucije s trdoživimi strupenimi ali
radioaktivnimi snovmi za varstvo kraških voda prave tempirane bombe, ki zaènejo delovati
pozno in trajajo dolga leta (Gams, 2004, str. 43-44).

2.2.2. HIDROGEOGRAFIJA
Presihajoèa kraška jezera
Gladina kraških jezer v primerjavi z nekraškimi bolj niha in ta jezera tudi presihajo. Po
trajanju stojeèe vode se loèita periodièno in epizodno jezero. Epizodno se pojavi enkrat na veè
let.
Vodne razmere jezera so odvisne od tega kje je in kakšen je vodni dotok ali odtok. Najveè je
pri nas izvirnih jezer (Gams, 2004, str. 39-42).
Kraška presihajoèa jezera so z vidika vpliva odlagališè na podzemno vodo zelo obèutljiva. V
primeru odlaganja odpadkov na poplavnem obmoèju jezera, le ta pomenijo veliko nevarnost
onesnaževanju kraške podzemne vode. Voda namreè odpadke ter z njimi vse škodljive snovi
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odnaša v kraško podzemlje. Tako je pomemben kazalec, ki ga je pri vrednotenju odlagališè
odpadkov na kraški ekosistem pomembno upoštevati meja katastrofalno visokih vod.
Kraška podzemna voda
Pokrajinska ranljivost kraške podzemne vode je rezultat regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti le te. Ta je pa odvisna od naravne ranljivosti vodonosnika ter njegove ekološke
obremenjenosti. Njegovo ranljivost doloèajo stopnja in hitrost napajanja ter hidrogeološke
razmere vodonosnika, ki vplivajo na naèin in èas podzemnega pretakanja vode, kolièino vode
in stopnjo razredèenja. Obremenjenost okolja izhaja iz razliènih oblik in obsega èlovekove
dejavnosti.Vsi obstojeèi izvori onesnaževanj pa definirajo dejansko obremenjenost okolja
(Janež et al.,1997, str. 135).
Najpomembnejši kazalci za ugotavljanje regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti so
kolièina podzemne vode, globina do podzemne vode, smer in hitrost toka, sestava oz. lastnosti
vodonosnika in prepustnost površinske plasti. Dejavnika, ki pomembno vplivata na kolièino
podzemne vode sta razmerje med viri obnavljanja (padavine, prenikanje površinskih voda,
podzemni dotok z obrobja), kar kaže bilanca podzemne vode (podatek se nanaša na celotno
obmoèje) in lastnosti (lega, obseg, debelina, poroznost in prepustnost) vodonosnika (Breèko
et al., 1996, str. 46-47).
Globina do stalno zalite cone je v krasu pomemben dejavnik regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti, ki se navezuje na debelino nezasièene cone. Ugodne razmere nastopijo, ko je
nezasièena cona debelejša ter slabše zakrasela. To omogoèa poèasnejše gibanje, veèji stik s
kamnino, le to pa pomeni tudi veèje samooèišèenje (COST action 65, 1995, str. 378 in 379).
Smer toka kraške podzemne vode je zelo pomembna, saj je pomembna prav zaradi varovanja
èrpališè vode. Na krasu pa je zelo težko doloèiti natanèno smer toka vode, saj vemo, da je le
ta ob razlièno visoki kraški podzemni vodi razlièna. Èe kraška podzemna voda, izpostavljena
onesnaženju, teèe v smeri proti èrpališèu vode, vsekakor obstaja veèja verjetnost onesnaženja
vira pitne vode.
Pri regeneracijski in nevtralizacijski sposobnosti kraške podzemne vode imata smer in hitrost
toka le te pomembno vlogo. Težko pa ju ovrednotimo zaradi njune spremenljivosti. O
njihovem toku si pomagamo s hidrološkimi kartami, kjer so prikazane smeri gibanja kraške
podzemne vode s tokovnicami, vendar se je potrebno zavedati, da so to predvidene smeri in
da imajo vode lahko razliène smeri v odvisnosti od kolièine le te.
Vstop površinske vode-ponikalnice
Velik problem in pomemben vir onesnaževanja so ponikalnice na krasu, ki priteèejo iz
nekraškega/neprepustnega sveta ter tako ne sprejemajo samo odpadnih voda in drugih
onesnaževalcev na obmoèju krasa, temveè prinašajo veliko kolièino onesnaženja z bližnjih
nekraških obmoèij, od koder pritekajo ter ob stiku s kraškim svetom poniknejo.Ta površinska
voda je v glavnem nizke kakovosti in le ta lahko povzroèi resno onesnaženje. Onesnaženje pa
je še veèje ob nizkem vodostaju. V takšnih razmerah nekatere komponente, sestavine, ki bi se
lahko v normalnih razmerah razredèile in bi se tako njihov vpliv zmanjšal, se njihov vpliv le
še okrepi z vstopom v podzemlje, v zasièeno cono (COST action 65, 1995, str. 378 in 379).
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2.2.3. KLIMA-KOLIÈINA PADAVIN
Ob padavinah se nekaj vode tudi na krasu takoj po znatnejšem dežju prelije v globino in ob
veèji vodi hitro priteèe v izvir. Iz tega se sklepa tudi na odvisnost od padavin: èim manj je
letnih padavin, tem veèja je povpreèna starost vode. V Sloveniji je enkrat veè padavin, na
Dinarskem krasu pa dva do trikrat veè kot je svetovno povpreèje. Starost vode je v kraških
izvirih razmeroma nizka. V pokritem krasu se veèina padavinske vode mesece zadržuje v
epikrasu v obliki talne vlage, od koder jo nove padavine postopno iztisnejo v globino. Visoko
karbonatno trdoto prenikajoèih voda pozno jeseni in v zaèetnih zimskih mesecih dobi
padavinska voda v epikrasu poleti (Gams, 2004, str. 62).
Onesnaževanje kraške podzemne vode z izcednimi vodami iz odlagališè odpadkov se pojavlja
epizodno ob veèjem izpiranju odpadkov, to je v èasu padavin. Za zahodno in osrednjo
Slovenijo je znaèilna visoka kolièina padavin, ki poveèuje izpiranje odpadkov še posebej ob
intenzivnejših padavinah (Šebenik, 1994, str. 96). Prav zato je pri ocenjevanju vpliva
odlagališè na kraško podzemno vodo smiselno uporabiti kazalec o kolièini padavin. Le ta pa
ni najbolj primeren za vrednotenje vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo za
manjša obmoèja, kjer se podatki o kolièini padavin ne razlikujejo. Tako si z njim na primeru
obèine Pivke ne bom mogla pomagati.
Razpoklinsko-kraški sistem je zelo heterogen in spremembe se pojavljajo v horizontalni kot v
vertikalni smeri. Intenzivno infiltracijo omogoèajo prepustne ter zakrasele cone, voda in
tekoèine pa sledijo najlažjim potem, prelomom in razpokam. Horizontalno pretakanje vode je
razlièno hitro, intenzivnejše glede na visoko vodno stanje, ugotavljajo pa ga s pomoèjo
sledenj voda (Novak, 1992, str. 333, 334).
Na primeru raziskav Postojnske in Pivke jame so ugotovili, da je hitro tudi vertikalno
prenikanje, saj v primeru direktnih in dobro prepustnih kanalov voda premaga 100 m debele
apnence že v dobri uri. Zelo prepustne prevodnike pa pogosto spremljajo slabši prevodniki,
kjer se voda posebno v obdobju manj intenzivnih padavin zadržuje tudi do tri mesece. V takih
primerih zastalo onesnaženje iztisnejo izdatne in intenzivne padavine (Kogovšek, 1995).

2.2.4. PRST
Prisotnost pokrova prsti je najpomembnejša naravna zašèita kraških vodonosnikov. Tako
varovanje izvira iz fizikalnih procesov, kot je filtriranje ter bio-geokemijskih procesov,
vkljuèno z redukcijskimi reakcijami, sorpcijo,.. (COST action 65, 1995, str. 379).
V prsti se kopièijo težke kovine in strupene snovi. Zaradi izpiranja škodljivih snovi,
mehanskega prenašanja v obliki odstranitve prsti ter z odložitvijo le te na drugi lokaciji
prihaja do razširjenega onesnaženja. Prst deluje hkrati nevtralizacijsko, saj se snovi zadržujejo
na manjšem obmoèju (Kušar, 2000, str.11, 12). V prsti pa potekajo tudi številni fizikalni
(filtracija) ter bio-geokemijskih procesi, kot so redoks reakcije in vpijanje, ki prisprevajo k
doloèeni stopnji nevtralizacije. Ti procesi namreè lahko zelo uèinkovito kontrolirajo nekatere
skupine onesnaževalcev (pesticide in druga organska kužila, mikroorganizme, težke kovine,
amonijak, ..) Vendar so lahko tudi v pokritem krasu cone moène vertikalne prepustnosti, kar
omogoèa onesnaženje zasièene cone. Živi organizmi imajo namreè v prsti sposobnost
razgradnje. Razgrajene substance se vrnejo v krogotok snovi v neškodljivi obliki. Pokrov je
lahko zelo dobra zašèita pred polutanti kot so pesticidi ter ostalimi organskimi snovmi,
mikroorganizmi, težkimi kovinami, amoniakom,… (COST action 65, 1995, str. 379).
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Na pravem krasu, kjer ni vododržne podlage, odteka padavinska voda v podzemlje in tja
odnaša del iz A horizonta spranih hranljivih snovi, ki za korenine niso veè dosegljive.V
primerjavi z vododržno podlago prsti, kjer je gladina vode v dosegu korenin in se nanjo
navezuje kapilarna voda, le tega na krasu ni. Prav zato je kras veliko bolj podvržen sušnosti.
Gams (1986) loèi glede drobne morfologije površja dva tipa krasa. Kras brez površinskega
kamenja, ki bi gledal na površje imenujemo pokriti kras. Na njem je prevladujoèa plitva
pešèena prst tipa rendzina. Drugi tip krasa imenuje polgoli kras, za katerega je znaèilno iz
prsti štrleèe kamenje. Zanj je znaèilno, da se pretežno ilovnatoglinasta prst zajeda v podlago v
globokih žepih, kjer ob suši ostaja veè vlage in kamor segajo veè metrov globoke drevesne
korenine.
Vse ozemlje, ki ga oznaèujemo za kraško pa tudi ni vedno v celoti kraško, saj se med
vodoprepustne sklade vrinjajo fliši, skrilavci, pešèenjaki ter drugi vododržni vložki, kjer
nastopa podtalna voda, površje pa ni kamnito.
Gams (1986) pravi, èe je v prsti grušè, je karbonatna kamnina v veèjem dosegu plitvih
korenin. S tem se uèinek pretežno kislih do nevtralnih prsti na krasu ublaži.
Skladno z opisanimi pedološkimi razmerami so bile v naravnem svetu na primorskem krasu
bolj termofilne in kserofilne, na flišu pa bolj mezofilne in higrofilne vegetacijske združbe
(Gams, 1986, str.139-143).
Kjer je v krednih in jurskih apnencih veè silikatnih primesi, ki jih voda bistveno poèasneje
raztaplja, je skalno površje bolj na debelo prekrito z neraztopljenim drobirjem, grušèem in
ilovico, in tam je tudi veè rodovitne prsti (Janež et. al, 1997, str. 40).
Tipi prsti
Na karbonatni matièni (v Sloveniji na mezozoiskih apnencih in dolomitih, ki vsebujejo nad
60% CaCO3) osnovi se razvije prst rendzina s temnorjavim ali temnim humusno
akumulacijskim horizontom Ah. Za rendzine je znaèilno, da so plitve, skeletne, vodoprepustne
ter zato suhe. Imajo nevtralno ali slabo alkalno reakcijo (pH 7-8), precej Ca oz. Mg in tudi N.
Dobro so oskrbljene s hranili in na ravnem površju predstavljajo dobre poljedelske prsti
(Lovrenèak, 1994, str. 94). Rendzina se nahaja na èvrstih in že preperelih karbonatnih
kamninah. Teh kamnin je veliko v alpskem in dinarskem svetu, na dnu kotlin, zato je rendzina
pri nas dokaj razširjen tip prsti. Na strmem reliefu jo veèinoma porašèa gozd, na položnejšem
in ravnejšem pa so na njej travniki in njive. Kljub karbonatni matièni osnovi se v gozdu
iglavcev ter pod rušjem nabira slabo razkrojena organska snov, ki povzroèa v rendzini kislo
reakcijo. Rendzino uvršèamo med humusne akumulativne prsti.
Na laporju, flišu, na apnenèevem produ in pesku so v Sloveniji nastale evtriène rjave prsti.
Zanje je znaèilno, da so dobro nasièene z baziènimi kationi, zlasti z Ca in Mg. Vrednost pH je
zato v (B) horizontu nad 5,5. Pri nas sodijo med najrodovitnejše poljedelske prsti.
Za rjavo pokarbonatno prst pa je znaèilno, da je nastala na èistih apnencih in dolomitih, iz
netopnega ostanka preperevanja teh kamnin. Po teksturi so glinasto ilovnate do glinaste.
Strukturni skupki imajo v (B) horizontu poliedrièno obliko.Veè glinastih delcev vsebujejo na
apnencu kot na dolomitu. So rumenkasto rjave barve, vrednost pH je nad 5,5. V Sloveniji so
razširjene predvsem v južnem delu države, kjer se prepletajo z rendzinami. Marsikje jih
porašèa gozd.
Za jerovico je znaèilno, da se je razvila iz netopnega ostanka pri preperevanju apnencev in
dolomitov v submediteranskih delih Slovenije. Ker vsebuje veèji delež Fe oksidov je izrazito
rdeèe barve. Kmetijsko je pomembna predvsem za gojenje vinske trte. Nahaja se na Krasu, v
okolici Komna. Vse te prsti se uvršèajo med kambiène prsti. Zanje je znaèilen kambièni
horizont, ki se nahaja v profilu med A horizontom, ki je nad njim in C ali R horizontom, ki je
pod njim. Zaradi Fe oksidov ima kambièni horizont razne odtenke rjave barve, tudi
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rumenkaste do rdeèkaste. Zato so jih imenovali rjave prsti. Delež glinastih delcev se je v njem
poveèal zaradi procesa oglinjevanja (Lovrenèak, 1994, str. 127, 128).
Poseben tip prsti predstavljajo tehnogene prsti, ki jih uvršèamo med antropogene prsti. Zanje
je znaèilno, da so nastale na umetnih nasipinah tehnoloških in drugih odpadkov. Iz tega
razreda je pomemben tip prsti deponij, ki so nastale na komunalnih odpadkih (Lovrenèak,
1994, str. 130).
Na trdih karbonatnih kamninah, kamor uvršèamo apnence in dolomite so se torej razvile
rendzinaste prsti (rendzina, rjava rendzina), pokarbonatne prsti (jerovica, izprana -(lesivirana)
pokarbonatna prst) (Lovrenèak, 1994, str. 135).
Za prsti, ki so se razvile na karbonatni matièni osnovi je torej znaèilno, da imajo majhne
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Prsti so zelo plitve, slabo razvite, in za
antropogene vplive zelo obèutljive prsti (Študija...., 2002, str. 84).
Globina prsti
Globina profila prsti je pomemben element tako z vidika njenih samoèistilnih sposobnosti, kot
tudi z vidika vpliva zmanjševanja onesnaževanja na podzemno vodo. Zelo plitve in pretrgane
prsti imajo slabo regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnost (Breèko et al., 1996).
Tekstura prsti
V prsti se mineralni delci razliènih velikosti nahajajo v razliènih razmerjih. Tekstura je
pomembna fizikalna lastnost, ki izhaja iz tega in doloèa razmerje med posameznimi
frakcijami (peskom, meljem in glino). Tekstura moèno vpliva na zraèno-vodni režim prsti,
njene fizikalne in mehaniène (zbitost-rahlost) znaèilnosti in adsorpcijske sposobnosti
(Lovrenèak, 1994, str. 17, 18).
Tekstura prsti odloèilno vpliva na prepustnost prsti. Horizontom se z veèanjem deleža gline
in melja prepustnost manjša. Za pešèene prsti je znaèilna velika prepustnost, kar je z vidika
rodovitnosti in tudi drugih pokrajinotvornih sestavin (vode, vegetacije) negativna lastnost.
Zelo slaba prepustnost prsti, ki je znaèilna za psevdogleje je tudi zelo negativna lastnost
(Študija...., 2002, str. 69).
Kemièna sestava kamnine pogojuje osnovno kemièno sestavo prsti in s tem tudi delež hranil
za rastline kot je Ca, Mg, Na in K. S tem vpliva na adsorpcijski kompleks in na pedogenetske
procese (Lovrenèak, 1994, str. 48). Matièna osnova ima v Sloveniji, predvsem CaCo3 v njej,
moèan vpliv na hitrost in smer razvoja prsti. Na kamninah, bogatih s tem karbonatom se je
tako izoblikoval drugaèen niz prsti kot na kamninah, revnih z njim. Na kamninah, ki
vsebujejo nad 60% CaCo3 se izoblikuje rendzina, rjava prst, pokarbonatna prst ali jerovica.
Na kamninah, ki imajo med 10-60% CaCo3 pa se razvijejo pararendzina, kisla rjava prst,
lesivirana rjava prst ter na kamninah, ki imajo pod 10% CaCo3 se razvijejo ranker, kisla rjava
prst ter podzol (Lovrenèak, 1994, str. 48).
Struktura prsti
Zelo pomembna za preuèevanje vpliva odlagališè na podzemno vodo je tudi ena osnovnih
fizikalnih lastnosti prsti, to je struktura prsti. Struktura prsti je naèin razporeditve in zlepljenja
pešèenih, meljastih in glinastih delcev. Ti delci pa se med seboj povezujejo v skupke ali
strukturne agregate. Struktura moèno vpliva na vodno-zraèni režim prsti. V strukturni prsti so
pogoji za življenje mikroorganizmov in s tem tudi za tvorjenje humusa ugodni. Tudi erozija v
strukturni prsti napreduje slabše kot v nestrukturni. Dobra struktura zagotavlja rastlinam
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ugoden vodni in zraèni režim ter oskrbo s hranili, rodovitnost je zato veèja (Lovrenèak, 1994,
str. 29-32).
Prisotnost organskih snovi v prsti
Delež organskih snovi, ki ga imenujemo tudi humus je pomemben predvsem za rodovitnost
prsti. Na strukturo in prepustnost prsti ugodno vpliva èim veèji delež organske snovi.
Pomembnost organske snovi je tudi v tem, ker veže vodo, rastlinam potrebne mikroelemente
ter zvišuje sorbtivno sposobnost prsti. Ustrezna struktura in prepustnost prsti pa zmanjšujeta
možnost erozije in spiranje škodljivih snovi (pesticidov,…). (Breèko et al., 1996)
Poroznost prsti
Med strukturnimi skupki, kamninskimi in ostalimi delci prsti, ki se ne stikajo v svojo celotno
površino ostajajo pore, v katerih se nahaja voda ali zrak. Poroznost prsti je torej skupna
prostornina vseh por, izražena v odstotkih, od doloèene prostornine prsti v naravnem stanju.
Poroznost prsti je odvisna od teksture, strukture in deleža organskih snovi v prsti ter od
mehanske obdelave. Prsti delimo glede na velikost celokupne poroznosti na štiri skupine, kjer
so zelo porozne tiste prsti, kjer je nad 60% por, porozne, kjer je med 45-60% por ter slabo
porozne, kjer je med 30-45% por in zelo slabo porozne, kjer je pod 30% por. Poleg deleža je
pri poznavanju lastnosti prsti potrebno poznati tudi odstotek razlièno velikih por v prsti, to je
diferencialno poroznost. Za ugotavljanje vpliva odlagališè odpadkov na talno vodo je v prsti
pomembna gravitacijska voda.Ta takoj po dežju napolni veèje pore v prsti in se pod vplivom
težnosti premika po porah. Njeno premikanje je odvisno od teksture in velikosti por v
prsti.Voda hitro odteka in jo manj ostane v prsti, èe je prst iz veèjih delcev ter ima veèji del
nekapilarnih por. Od teksture prsti je odvisna hitrost gibanja vode. V težjih prsteh se giblje
poèasneje in v lažjih hitreje (Lovrenèak, 1994, str. 32-36).
Prepustnost prsti za vodo
Ob dežju del deževnice pade na rastline, liste, stebla in debla in iz njih izhlapi nazaj v
ozraèje.V primeru moènejšega deževja pa del deževnice neposredno doseže tla, del pa jo
spolzi skozi listje ter po steblih tudi na tla. Ta voda je šele priliv v prst. Del jo zaène pronicati
v prst, èe ima le ta ugodne fizikalne lastnosti oziroma èe je prepustna za vodo. Èe tega ni, del
te vode odteèe po površju (Lovrenèak, 1994, str. 149). Za prst lahko torej reèemo, da je
nekakšen zadrževalnik padavinske vode.
Kazalec prepustnosti prsti za vodo združuje razliène pokrajinske sestavine kot so matièna
osnova, relief, klimatske znaèilnosti in vegetacija. S pomoèjo tega kazalca dobimo
informacijo koliko jo odteèe v podzemlje, koliko površinsko ter koliko jo izhlapi. Prepustnost
prsti za vodo je tako odvisna od tipa prsti (debeline, teksture, deleža organske snovi) ter od
lastnosti drugih pokrajinotvornih sestavin kot so vegetacije-gozda, reliefa-naklona,….Velika
prepustnost prsti je tako z vidika rodovitnosti kot drugih pokrajinotvornih sestavin (vode,
vegetacije) neugodna lastnost prsti (Breèko et al., 1996).
Prepustnost prsti za vodo:
1. zelo slabo prepustne prsti, veèina vode površinsko odteèe. Neprepustne prsti prevladujejo
na metamorfnih kamninah v hribovju s sklenjeno gozdno vegetacijo. Veèina vode zaradi
fizikalnh znaèilnosti prsti in naklonov površinsko odteèe.
2. slabo prepustne prsti, pretežen del vode odteèe. Prevladujejo na grièevju vzhodne in
jugozahodne Slovenije, delež gozdne vegetacije je nizek, pretežni del meteorne vode
površinsko odteèe.
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3. prepustne prsti, del voda podzemno odteèe; prevladujejo prepustne prsti v dolinah in
kotlinah, matièna podlaga je aluvialni prod in pesek. Le izjemoma je ohranjena gozdna
vegetacija.
4. zelo prepustne prsti na krasu, veèina vode podzemno odteèe. Znaèilne so zelo prepustne
prsti (rendzine), zaradi pomanjkanja vode in plitve prsti je gozdna vegetacija skromna.
Zelo prepustne prsti prevladujejo v vseh kraških tipih, tako v Visokogorskem svetu, Visokih
kraških planotah, kot tudi na Kraških poljih in podoljih, Nizkem krasu Notranjske in
Dolenjske, Krasu in Podgorskem krasu (Breèko et al., 1996, str. 53-58).
Ranljivost prsti za onesnaženje je odvisna od njenih fizikalnih in kemiènih lastnosti, od njenih
samoèistilnih sposobnosti. Ocena ranljivosti prsti pa temelji na njeni oceni samoèistilnih
sposobnosti (Breèko et al., 1996, str. 58).
Nad vodonosno plastjo predstavlja prst tanek zašèitni sloj. Pri debelejši in/ali manj prepustni
prsti je izpostavljenost podtalnice onesnaževanju okolja manjša. Veèinoma je prepustnost
prsti odvisna od litološke podlage. (Kušar, 2000, str. 19) Od teksture prsti je odvisna hitrost
gibanja gravitacijske vode, kjer se v težjih prsteh giblje poèasneje in v lažjih hitreje
(Lovrenèak, 1994). Veèja debelina prsti ter njena manjša prepustnost ugodno vpliva na
samoèišèenje izcednih voda zaradi temeljitejših bioloških procesov, ki nevtralizirajo škodljive
snovi. Hkrati izcedna voda kasneje doseže podtalnico ali se celo zadrži v prsti (Šebenik,
1994).

2.2.5. RASTJE
Tako kot prst predstavlja tudi rastje nekakšen filter, ki ima vlogo zadrževalnika in filtra
meteornih voda. Še posebej naravno rastje predstavlja zašèito podtalnice pred negativnimi
vplivi s površja. Nekateri polutanti se zbirajo tudi v rastlinah, ki absorbirajo del težkih kovin
in s koreninskim sistemom deloma celo zmanjšujejo pritisk polutantov na podzemeljsko vodo
(Novak, 1992; Breèko et al., 1996).
Za obmoèja, kjer je delež gozda veèji, je veèja tudi evapotranspiracija ter s tem manjši vodni
odtok.Tako je pri veèjemu deležu rastja (gozd, travnik) podzemna voda boljše zašèitena pred
škodljivimi substancami s površja (Breèko et al., 1996, str. 48, 49; Študija....., 2002, str. 94).

2.2.6. LOKACIJA KRAŠKIH IZVIROV S POSEBNIM POUDARKOM NA
ODDALJENOSTI OD KRAŠKIH IZVIROV UPORABNIH KOT VIROV PITNE
VODE
Celostno gospodarjenje s kraškimi vodnimi viri temelji na predpostavki, da je kraška voda
bistveni del ekosistema, naravni vir ter javno in ekonomsko dobro, katerega kakovost in
kolièina doloèata njegovo uporabo. Kraški vodni viri morajo biti zašèiteni, pri èemer je
potrebno upoštevati odzivanje vodnih ekosistemov in obnovljivo naravo vira, tako da lahko
èloveku in njegovim dejavnostim zadovoljujejo potrebe po vodi. Pri rabi ter porabi vodnih
virov je potrebno zadovoljiti osnovne potrebe in ohranjanje ekosistemov (Hodaliè, 1996, str.
14).
Za nadzor ter varovanje kraških virov pitne vode je potrebno delovanje obsežnega sistema,
osnovanega na podlagi vodovarstvenih obmoèjih ter ustreznega planiranja razvoja.Vsekakor
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je na prvem mestu ustrezna zašèita virov pitne vode. Osnovne zahteve za zašèito kraške vode
morajo biti izdelane na podlagi poznavanja kompleksnosti kraškega sistema, to je potrebnega
èasa podzemeljskega pretakanja kraške vode in procesa samooèišèenja, na podlagi teh ocen pa
se lahko doloèi obmoèja vodovarstvenih con. V obmoèjih z visoko stopnjo ranljivosti je
potrebno poveèati tudi število meritev kvalitete vode. Prav stopnja zakraselosti je tudi
najpomembnejši kazalec ranljivosti obmoèja. Na kraških obmoèjih namreè ocene narejene
samo na podlagi oddaljenosti od virov pitne kraške vode niso realne, ker ne upoštevajo
heterogenosti kraškega sistema (COST action 65, 1995, str. 424 in 425).
Med najbolj prevodnimi razpokami in votlinami ostajajo tudi milijonkrat manj prepustni deli
kamnin.V manj prepustnih kamninah je prenikanje vode poèasnejše, zato se v teh predelih
voda zadržuje dlje, v bolj prepustnih pa odteèe hitreje. Seštevek vseh drobnih razlik v zaledju
posameznega izvira se lepo pokaže v njegovem vodnem režimu. Za veèino kraških izvirov
velja, da vode po dežju zelo hitro narastejo in tudi razmeroma hitro upadejo, po daljših sušnih
obdobjih pa se še vedno del nekdanjih padavin izceja iz krasa. Meritve starosti vode v izvirih
kažejo, da veèji del dežja lahko odteèe skozi kras že v nekaj urah, nekaj deževnice pa šele po
enem ali veè letih (Janež et al., 1997, str. 43).
V primeru, da se izviri v zaledju napajajo s površinskimi tokovi njihova temperatura veliko
bolj niha med poletjem in zimo ter je odvisna tudi od vodnega stanja. Za spoznavanje
podzemeljskega vodnega režima je metoda temperature vode pri izviru še vse premalo
uporabljena. Že zelo stara metoda je ugotavljanje temperaturnih sprememb med letom in med
nihanjem pretoka. Druga metoda pa je analiza poplavnega vala na izvirih. Hitrost in višina
dviga vodne gladine po dežju nista povsod enaki. Voda namreè priteka iz raznih kanalov z
razlièno prepustnostjo in hitrostjo in tudi upadanje je razlièno. Voda najhitreje upada poleti,
ko je tudi izhlapevanje rastlinstva najveèje. Nekateri izviri pa popolnoma presahnejo in tedaj
odteka vsa voda v sosednje izvire (Gams, 2004, str. 57, 58).
Pri izkorišèanju in varovanju vodnih virov je potrebno upoštevati številne posebnosti kraških
vodonosnikov. Zaradi hitrega prenikanja vode je zmanjšana možnost izhlapevanja. To vpliva
na nezmožnost izloèanja visoko hlapljivih organskih sestavin, kot so topila in številni
pesticidi. Filtracija v kraških vodonosnikih je majhna, saj se napajajo skozi razširjene
razpoke, s tem pa sedimenti in mikroorganizmi hitro preidejo v kraški vodonosnik.V
doloèenih delih kraškega vodonosnika je hitrost toka veliko veèja (od 10 do nekaj 100 m na
uro) kot v veèini medzrnskih ali razpoklinskih vodonosnikov (v aluviju obièajno le nekaj m
na dan). Posebej obèutljive toèke za onesnaževanje predstavljajo požiralniki, ker omogoèajo
neposreden izliv površinske vode v kraške prevodnike. Samoèistilna sposobnost krasa je tako
moèno zmanjšana, zaradi velike hitrosti tokov se onesnaženje moèno razširi in doseže iztoèni
del, filtriranje in disperzija pa sta vèasih zanemarljivi. Nekateri pomembni samoèistilni
procesi, ki delujejo v medzrnskih vodonosnikih, so zaradi tega v kraškem svetu bistveno manj
uèinkoviti. Najpomembnejši dejavnik zmanjševanja onesnaženja v številnih kraških
vodonosnikih je razredèevanje.
Po drugi strani pa hitri tokovi v mreži kraškega odtoka zagotavljajo hitro obnavljanje vodnih
zalog, kar lahko uèinkovito odstrani onesnažila. Onesnažila-polutanti lahko zaradi prekinitev
v hidravliènem sistemu ostanejo v nekaterih delih zasièene cone, glede na hidrogeološke
razmere pa jih lahko voda nerazredèene izpere dneve ali celo tedne kasneje, ob ali po
poplavnem valu. Potrebno pa je upoštevati dejstvo, da so kraški vodonosniki brez
sedimentnega pokrova zaradi svoje strukture in visoke prepustnosti velikih prevodnikov
posebej ranljivi na neprekinjeno onesnaževanje (Hodaliè, 1996, str. 4, 5).
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Med hidrogeološke vidike varovanja kraške podzemne vode sodijo ranljivost vodonosnikov,
napajanje in tok podzemne vode in vnos ter prenos onesnaževalcev skozi vodonosnik
(Hodaliè, 1996, str. 8).
Ogroženost kraških voda je torej odvisna od naravne ranljivosti vodonosnika in njegove
ekološke obremenjenosti. Ranljivost kraškega vodonosnika doloèajo stopnja in hitrost
napajanja in hidrogeološke razmere vodonosnika, ki vplivajo na naèin in èas podzemnega
pretakanja vode, kolièino vode in stopnjo razredèenja.
Obremenjenost okolja izhaja iz razliènih oblik in obsega èlovekove dejavnosti, zmanjšuje pa
jo lahko veèja higienska urejenost okolja. Dejanska obremenjenost okolja so vsi obstojeèi
izvori onesnaževanja. Pri obravnavi prostorske problematike je važno vpeljati tudi pojem
potencialne obremenjenosti in s tem potencialne ogroženosti okolja. Ranljivost vodonosnika
uporabljamo za doloèitev varstvenih obmoèij za varovanje kraške podzemne vode. Na drugi
strani je opredelitev dejanske obremenjenosti nujna za pravilen pristop in smiselen vrstni red
pri odstranjevanju onesnaževalcev.
Onesnaženje je sprememba fizikalnih, kemiènih in bioloških lastnosti vode, ki zmanjšuje ali
onemogoèa njeno uporabo v razliène namene. Èlovek je s svojo pestro paleto gospodarskih
dejavnosti edini vir ogrožanja podzemne vode (Janež et al., 1997, str. 135).

2.2.7. KRAŠKE RELIEFNE OBLIKE KOT LOKACIJE ODLAGALIŠÈ
Kot posledica heterogenosti kraških vodonosnikov je širjenje onesnaženosti odvisno od vrste
dostopnosti do kraškega sistema. V primeru, da gre onesnaženje direktno do podzemeljskega
vodnega toka, kot na primer skozi brezno, vrtaèo oziroma drugaène oblike, ki so direktno
povezane s podzemeljskim vodnim tokom, lahko onesnaženje potuje zelo hitro in tako sta
zmanjšanje oz. disperzija minimalna. Prav zato je še kako pomembno prepreèevati divja
odlagališèa v skritih kraških depresijah (COST action 65, 1995, str. 378 in 379).
Eden velikih problemov ter glavnih naèinov onesnaževanja jam je njihova uporaba za
deponije odpadnega gradiva in zatrpavanje jam s smetmi, ta problem pa se je še moèneje
zaostril z narašèanjem tehnoloških odpadkov (Kranjc, 1992, str. 504).
Brezna, kraške jame so zaradi skritosti za smetišèa »zelo primerni«, še najbolj v bližini
naseljenih krajev in blizu prometnih komunikacij. Kraške jame so bile do 1. sv. vojne še
razmeroma èiste, vanje so mimoidoèi metali predvsem kamenje, da so preverjali njihovo
globino. Kasneje se je zaèelo vsakovrstno intenzivno onesnaževanje jam, kot je odmetavanje
mrhovine v jame, gospodinjskih odpadkov, odpadnih koles, avtomobilov ter tudi industrijskih
odpadkov strupenih ter nevarnih snovi,…. Velik problem predstavljajo za jame streliva,
eksplozivna sredstva in odpaden vojaški material, ki jih navadno na površinskih odlagališèih
ni (Kranjc, 1992).
Jame predstavljajo vstop v obèutljivo kraško podzemlje, njihovo onesnaževanje pa je direktno
ogrožanje podzemne vode, jamske favne ter èloveka samega (Hudoklin, 1995, str. 223).
Velik problem, ki je posledica odlagališè odpadkov v jamah je tudi ta, da so prave jamske
živali obièajno nekonkurenène vdoru površinskih živali v podzemlje. Organska hrana na dnu
brezen omogoèa preživetje številnim površinskim živalim, ki prodirajo globlje v podzemlje,
jamske živali pa v takih primerih propadejo ali se umaknejo globlje v jamske prostore.
Strupene in škodljive snovi se v podzemeljskem toku hitro razširijo in po prenehanju
onesnaževanja traja veliko dlje èasa kot v suhih jamah, da populacije ponovno naselijo
prvotni biotop (Kepa, 2000, str. 37).
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Kraške doline ali vrtaèe so najbolj znaèilen zunanji znak navpiènega odtekanja in odnašanja
raztopljenih delcev v podzemlje. Z vseh strani zaprte, sicer razlièno globoke in razsežne
globeli ter kotanje dokazujejo, da so nastale s prenikanjem vode in odnašanjem raztopljene ali
zdrobljene kamnine v podzemlje.Vrtaèe so lahko majhne in velike, plitve in globoke, bolj ali
manj zaokrožene ali podolgovate, položne ali strme, celo prepadne. Redke se nadaljujejo v
brezna ali jame, v veèini pa je dno skalnato ali nasuto z drobirjem, pa tudi z ilovico in prstjo.
Po vseh navedenih lastnostih in oblikah lahko vrtaèe in druge kraške globeli razvrstimo v
nekakšne sorodne skupine. V hidrogeološkem pogledu je pomembno, da nam vrtaèasto
površje nakazuje razlièno toèkovno prepustnost zakrasele podlage. Oblika, velikost in
razporeditev kraških globeli je na eni strani odvisna od geoloških osnov in preoblikovanih
procesov na samem površju, po drugi strani pa od raztapljanja in odnašanja kamnine globlje v
podzemlje.
Poglobljeni doli, uvale in vrtaèe nakazujejo najveèjo navpièno prepustnost, hitrejše odtekanje
in izpiranje s površja v podzemlje (Janež et al., 1997, str. 41, 42).
Kakorkoli le te pomagajo pri infiltraciji površinske vode v podzemlje, jih je potrebno smatrati
kot ranljive. Ni pa vedno nujno, da prisotnost teh oblik pomeni tudi visoko stopnjo ranljivosti.
Povezava med morfološkimi oblikami ter hidrodinamiènimi procesi v kraških vodonosnikih
lahko zelo variira, kot povezava med morfološkimi oblikami ter stopnjo ranljivosti (COST
action 65, 1995).

2.2.8. ODPADKI
Z gospodarskim razvojem ter dvigom življenske ravni prebivalstva narašèa tudi kolièina
odpadkov. Odlagališèa odpadkov prizadenejo razliène pokrajinske elemente (relief, prst,
vodo, vegetacijo) ter celotno pokrajino, vplivajo na poèutje ter zdravje ljudi ter obenem
kvarijo izgled pokrajine (Plut, 1985, str. 89).
Divja odlagališèa odpadkov predstavljajo še posebno breme za kraško okolje.
»Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvršèen v eno od skupin odpadkov, doloèenih v
klasifikacijskem seznemu odapdkov, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne
potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreèi in ga je treba
zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali
odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan naèin« (UL RS 84/1998-2.èlen).
Odpadki imajo zelo raznolike fizikalne in kemijske lastnosti, zaradi èesar je njihov vpliv na
okolje zelo raznovrsten. Ti vplivi segajo od vizualnih, ki jih najpogosteje zaznamo, do
prikritih vplivov, ki jih je mogoèe zaznati le z uporabo obèutljivih analitskih metod. Voda je
tista komponenta okolja, ki je zelo pogosto podvržena tem težko doloèljivim in obvladljivim
vplivom. Pri tem pa še posebej izstopa podzemna voda. Tudi zakonodaja je tista, ki skuša
reševati odnose med vodnim okoljem in deponijami odpadkov (Brenèiè, 2003, str. 11,12).
Evropska direktiva o odlagališèih odpadkov je bila sprejeta v letu 1999. Njen namen je
zmanjšati negativne uèinke, ki jih imajo odlagališèa odpadkov na okolje. Pri tem le ta
postavlja posebne pogoje za naèrtovanje in obratovanje deponij. Te zahteve so doloèene glede
na vrste odpadkov, ki se jih odlaga na deponijah. Delijo se v skupine nenevarnih, nevarnih in
inertnih odpadkov. Zahteva diretktive je, da je pri naèrtovanju in upravljanju deponij
odpadkov potrebno upoštevati celostni pristop k upravljanju. Vsaka na novo naèrtovana
deponija mora biti projektirana zelo pazljivo, preuèeni pa morajo biti vsi vidiki njenega
bodoèega obratovanja. Zelo natanèno je podana tudi zahteva po zašèiti podzemne vode.
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V slovenskem pravnem redu obravnava odlaganje odpadkov Pravilnik o odlaganju odpadkov
(UL RS št. 5/00-Internet). Ta pravilnik povzema tudi zahteve Evropske direktive o
odlagališèih odpadkov. V pravilniku v veè èlenih zasledimo omejitve in prepovedi, ki se
nanašajo na podzemno vodo in hidrogeološke razmere na obmoèju odlagališèa ter v njegovi
okolici. Pravilnik doloèa, da gradnja odlagališèa na vodovarstvenem obmoèju in varstvenem
obmoèju termalno mineralne vode ni dovoljena. Na hidrogeološke razmere na obmoèju
deponij se nanašajo še prepoved odlaganja odpadkov v podzemno vodo ali na obmoèje, kjer
so najvišje prièakovane gladine podzemne vode ob upoštevanju možnega usedanja, manj kot
1 m pod temeljnimi tlemi odlagališèa. Prav tako je potrebno prepreèiti tudi zatekanje
podzemnih voda v telo odlagališèa. Naèrtovanje in gradnja odlagališèa je prepovedana tudi na
zemljišèu z moèno razpokano kamninsko podlago in dobro prepustnostjo ter tam, kjer toka
podzemne vode ne moremo doloèiti. Temeljna tla odlagališèa morajo biti na obmoèju telesa
odlagališèa geološko in hidrogeološko enotna in takšne sestave, ki zagotavlja varstvo tal in
podzemne vode pred onesnaženjem. Glede na tip odpadkov so predpisane tudi maksimalne
dopustne prepustnosti temeljnih tal (Brenèiè, 2003, str. 11,12).
Vsekakor je potrebno prepreèiti odlaganje odpadkov zunaj ustrezno urejenih obmoèjih, še
posebej je potrebno prepreèiti odlaganje tekoèih odpadkov, odlaganje le teh v površinske
vodne tokove ter prepreèiti njihovo odlaganje v razliène kraške oblike, kot so vrtaèe, brezna,
jame,… ter s tem onemogoèiti direktno pronicanje v podzemlje. Redno je potrebno izvajati
tudi meritve podzemeljske vode v obmoèjih vpliva odlagališèa (COST action 65, 1995).
V diplomskem delu bom obravnavala odlagališèa, ki so pretežno iz trdnih odpadkov. Le teh je
namreè bilo na obmoèju obèine Pivka najveè. Seveda so med njimi tudi manjše kolièine
tekoèih odpadkov, veèkrat tudi nevarnih tekoèih odpadkov. Fizikalni in kemièni procesi na
odlagališèih, predvsem pri komunalnih odpadkih, pa tvorijo nove snovi, tekoèe kot tudi
odlagališèni plin (Šebenik, 1994, str. 9).
Površina odlagališèa, kolièina odpadkov ter tip materiala so pomembni kazalci za ocenjevanje
vpliva odlagališè odpadkov, preko izcednih voda, na kraško podzemno vodo.
Površina odlagališèa
Površina odlagališè je v razmerju s kolièino odpadkov.
Z narašèanjem površine odlagališèa se ocenjuje veèji pokrajinski vpliv na kakovost podtalnice
(Kušar, 2000, str. 13).
Kolièina odpadkov
Z veèanjem kolièine odpadkov se poveèuje verjetnost veèjega pokrajinskega vpliva na
kakovost podtalnice (Kušar, 2000, str. 13).
Tip materiala
Razlièni odpadki vsebujejo razliène škodljive substance, zato je kakovost izcedne vode
odvisna od tipa materiala, ki je odložen (Šebenik, 1994).
Organske sestavine pod vplivom aerobnih in anaerobnih razmer razpadejo na sulfate,
karbonate, nitrate (npr. amoniak), fosfate,…
Kot njihov prenašalec služi izcedna voda. V odvisnosti od tipa ter debeline prsti se snovi na
svoji poti zadržijo v prsti, kjer jih mikoorganizmi in bakterije razgradijo. Elementi se vrnejo v
snovni krogotok, kar pomeni manjšo verjetnost, da bodo organske snovi onesnažile
podtalnico. Organsko onesnažene izcedne vode se èistijo tudi ob prehodu skozi vodonosnik.
Razlike v sposobnosti razgradnje in v zgradbi organskih spojin so pomembne z vidika
izpiranja organskih snovi v podtalnico. Organske snovi na odlagališèih predstavljajo manjši
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problem obremenjevanja podtalnih vod kot njihova uporaba v kmetijstvu. Kar pa ne pomeni,
da njihov vpliv lokalno ni pomemben (Šebenik, 1994; Kušar, 2000).
Povpreèni gospodinjski odpadki velikokrat vsebujejo tudi nevarne kemiène snovi v obliki
motornih olj, pralnih sredstev, razpršilcev,.. Tako naj bi pri sanaciji odlagališèa vplivali na
prednost pri odpravi potencialnega onesnaženja podtalnice. Nenadzorovano odlaganje
odpadkov lahko privede do onesnaženja podtalnice s kemiènimi snovmi. Ob prehodu skozi
sloj prsti ter vrhnji del vodonosnika se kemièno onesnažene izcedne vode praktièno ne èistijo.
Kemièno onesnaženje veèinoma ostane. Mobilni klorirani hidrokarbonati, naftni derivati in
težke kovine predstavljajo najbolj nevarno kemièno onesnaženje, ki so zaradi svoje
toksiènosti še posebej nevarni (Šebenik, Šimec, 1993; Šebenik, 1994; Kušar, 2000).
Ko prihajajo v kraško notranjost preko infiltracijske vode ter ponikalnih tokov škodljive ter
strupene snovi, voda v kraških izvirih pa ima manjše koncentracije onesnaženosti, še ne
pomeni, da se kraška voda v podzemlju oèisti. Onesnaženost se lahko le razredèi ali pa se
primesi odlagajo ali kopièijo nekje drugje v kraški notranjosti (Kranjc, 1992).
Trajanje odlaganja
Opadki so s trajanjem odlaganja bolj prepereli, zato se lahko spirajo razliène strupene
substance. Trajanje odlaganja pa je težko oceniti, zato si je potrebno pomagati s spraševanjem
ljudi in se do odgovorov kritièno distancirati (Kušar, 2000, str. 16). Tega kazalca zaradi
prevelike subjektivnosti pridobivanja podatkov pri samem vrednotenju odlagališè odpadkov
na ranljivost kraške podzemne vode nisem upoštevala.

2.2.9. PREDNOSTNA OBMOÈJA POMEMBNA PRI DOLOÈANJU VRSTNEGA
REDA SANACIJE ODLAGALIŠÈ ODPADKOV
Vodovarstvena obmoèja
Vodovarstveno pas okoli izvira mora biti doloèeno za vsak posamezni izvir podzemne vode,
ki služi za oskrbo in naj bi obsegal celotno zbirno obmoèje izvira. Priporoèeno je, da se vire
podzemne vode zašèiti z dodatnimi obmoèji, ki pokrivajo celotno površje nad vodonosnikom
(varovalno obmoèje vira).
Po kriterijih za doloèanje pasov se za kraške izvire priporoèa dva glavna varstvena pasova,
kot sta mesto izvira ter zbirno obmoèje, ki je podrobneje razdeljeno na podlagi ranljivosti
vodonosnika glede na onesnaženje in na njegovo vrednost za javno oskrbo z vodo. Število
kategorij ranljivosti je lahko razlièno, bile pa naj bi obièajno vsaj tri. Vsako obmoèje izven
varstvenega pasu samega izvira je lahko podrobneje razdelejeno na podlagi ranljivosti
vodonosnika glede na onesnaževanje in glede na vrednost doloèenega vodonosnika-glede na
njegov pomen za javno oskrbo (Hodaliè, J., 1996, str. 13).
Tudi podatki, na podlagi katerih so ta obmoèja doloèena so lahko razlièni, èeprav je
minimalno, da vsebujejo vsaj podatke o kraških oblikah, kot so vrtaèe, ki kažejo na hitrost
toka in razlagajo geološko strukturo nad vodnim nivojem in na kraške povezave. Karte
ranljivosti so zelo pomembne za ocenjevanje stopnje tveganja kraških izvirov. Glavni
problem pri zašèiti kraških vodonosnikov je doloèitev meje zašèitenega obmoèja. Pri tem si
pomagajo z razliènimi postopki kot so sledenje voda, opazovanje vodne bilance ter nivoja
vode. Kljub vsem tem tehnikam pa zaradi nepredvidljive kraške narave ostaja natanèna
doloèitev meje težko dosegljiva. Za hidrogeološke podatke je pomembno zlasti, da pridobimo
podatke o geološki podlagi, o površinskih sedimentih, debelini nezasièene cone, o gostoti
razpok, znaèilnostih vodonosnika, kraških oblikah, strukturi krasa, kvaliteti vode. Obstaja veè
kart, zašèitnih obmoèij površja, kjer se pri nekaterih le malo upošteva hidrogeološke
znaèilnosti površja ter so preprosto narejene na osnovi oddaljenosti (radijev) od vodnih virov,
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medtem, ko druge upoštevajo hidrogeološke podatke in analize (COST action 65, 1995, str.
425-432).
Za varstvene pasove izvirov in virov mora biti pripravljen kodeks izvajanja varovalnih
ukrepov, ki vsebuje seznam potencialnih onesnaževalcev za vsako obmoèje in opis
priporoèljivih kontrolnih ukrepov za obstojeèe in bodoèe dejavnosti. Mednje spadajo
naslednje dejavnosti: gradbena dejavnost, transport in skladišèenje potencialno
onesnaževalnih tekoèin (mineralna olja, topila, pesticidi), industrijska dejavnost, odlagališèa,
prenikanje oèišèene ali neoèišèene odpadne vode v tla, trosenje tekoèih gnojil in gnoja ter
blata iz èistilnih naprav, škropljenje z vodo iz èistilnih naprav, kmetijska dejavnost-intenzivno
kmetijstvo, gozdarska dejavnost (uporaba herbicidov in insekticidov), lomljenje kamna,...
Odvajanje gospodinjskih, industrijskih kot tudi kmetijskih odplak v greznice bi moralo biti na
kraških obmoèjih splošno prepovedano.
Za kontroliranje uspešnosti varovalne sheme podzemne vode je potrebno vzpostaviti
opazovalno mrežo za sledenje spremembam kakovosti in kolièini vode (Hodaliè, 1996, str.
14).
Zašèita podzemnih voda pri nas temelji na praktiènih izkušnjah, kjer je izhodišèa v Zasnovah
uporabe prostora podal Breznik (1976), predvsem za doloèanje varstvenih pasov in zašèitnih
ukrepov v naplavinah, kjer so predvidene 4 varstvene cone. Da bi v naplavinah imeli
samoèistilni procesi dovolj èasa je bil kot kriterij doloèen èas podzemeljskega pretoka. Na
krasu zahteva ne more biti izpolnjena, ker procesi ne delujejo po enakih zakonitostih kot v
naplavinah.
Tako so na krasu oblikovali tri cone, ki se naj jih bi v praksi doloèalo na osnovi predhodnih
podrobnih preuèitev geoloških, hidrogeoloških in hidrodinamiènih razmer. Vplivno ali širše
varstveno obmoèje obsega vse padavinsko obmoèje, ki napaja vodni vir. Le to lahko
predstavlja zelo obsežno obmoèje (lahko tudi po nekaj 100 km2). V ožji varstveni pas avtor
Novak 1985 uvršèa bolj prepustne in bolj zakrasele cone v neposrednem zaledju izvira ter bolj
naseljene in ogrožene predele v smeri glavnega ali važnejših stranskih dotokov vode. Najožji
varstveni pas, poleg ograjenega obmoèja objekta, zajema še ožje obmoèje zajetja, ki je
potrebno najstrožje zašèite (Kepa, 2000, str. 106, 107).
Tudi Janež (1995) je opredelil kriterije za doloèanje varstvenih obmoèij kraške podzemne
vode. Kriterij doloèanja varstvenih obmoèij s pomoèjo èasa razgradnje bakteriološkega
onesnaženja ima v krasu omejeno uporabnost, saj zaradi prevelike hitrosti toka ob visokih
vodah ni možen ustrezen razkroj niti najhitreje razgradljivih organskih snovi. Tako predlaga
kombinirano rabo 4 razliènih kriterijev:
-èas toka vode skozi vodonosnik (kot pomožni faktor za loèevanje najmanj in najbolj
ogroženih obmoèij)
-stopnja raziskanosti hidrogeološkega zaledja
-stopnja nevarnosti onesnaženja podzemne vode (odvisna od obremenjenosti okolja in
naravne ranljivosti vodonosnika)
-èas, ki je na voljo za intervencijo ob odkritju onesnaženja oziroma za prepreèitev vstopa
nevarne snovi v vodonosnik in v vodovodni sistem
Glavni kriterij za klasifikacijo zaledij v varstvena obmoèja je ranljivost, ki je lahko
katastrofièna, velika, srednja in majhna. Kriterij za razvršèanje v razrede pa èas, ki je na voljo
za intervencijo in je odvisen od karakteristk vodonosnika in lastnosti nevarnih snovi, ki
povzroèajo onesnaženje. Pri katastrofièni ranljivosti ni èasa za prepreèitev vstopa nevarnih
snovi v sistem vodooskrbe, zato takšna obmoèja uvršèa v 1. varstveno obmoèje z najstrožjim
režimom. V 2. varstveni pas uvršèa obmoèja velike ranljivosti, kjer je za intervencijo na
razpolago manj kot 12 ur. Za srednjo ranljivost pa je znaèilno, da spadajo sem obmoèja, kjer
je veè kot 12 ur èasa na razpolago za prepreèitev vstopa nevarnih snovi v sistem vodooskrbe
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in jih uvršèa v 3. varstveno obmoèje. Pri majhni ranljivosti pa je za prepreèitev vdora
nevarnih snovi v vodonosnik na voljo veè kot 12 ur, zato imajo ta obmoèja znotraj 4.
varstvenega pasu najmanj strog režim zašèite. Janež je izbiro intervala 12 ur predlgala na
osnovi ocene stopnje organiziranosti službe za nadzor vodovodnega sistema in karakteristik
obmoèja, v katerem se onesnaženje pojavi (Janež, 1995).
Leta 1997 sta metodologijo zašèite podzemnih voda pripravila Petauer in Veseliè. Le ta
podaja osnovne smernice za doloèevanje vodovarstvenih obmoèij podzemnih voda in je
pripravljena s ciljem poenotenega doloèevanja vodovarstvenih obmoèij. Osnovni kriterij, ki
pogojuje vodovarstveno obmoèje zajetja je ocena ogroženosti podzemne vode, izdelana na
osnovi koncepta ranljivosti.
Naslednji multidisciplinarni kriteriji so strokovne osnove za doloèevanje vodovarstevnih
obmoèij:
-hidrološki: statistièna obdelava letnega hidrološkega ciklusa za širše obmoèje vodonosnika
-pedološki: prisotnost, fizikalne, kemijske in biološke znaèilnosti prsti
-geološki: stratigrafski, litološki, petrografski in tektonski podatki
-hidrogeološki: hidrogeološke meje, debelina zasièene in nezasièene cone, visoki in nizki
nivoji, efektivna poroznost, prepustnost, koeficient vskladišèenja.
Za kraške vodonosnike z velikimi hitrostmi pretakanja se meje vodovarstvenih con doloèajo
na osnovi zbranih parametrov, ki temeljijo na izvedenih sledilnih poskusih in dopustnem èasu
intervencije za prepreèitev vstopa polutanta v sistem pretoka podzemne vode. Pri doloèanju
vodovarstvenih obmoèij je potrebno poiskati ravnovesje med potrebo po zašèiti podzemne
vode in dejavnostmi na tem prostoru (Kepa, 2000, str. 108-109).
V letu 1981 sprejet zakon je doloèal, da se za zavarovanje zalog pitne vode na obmoèju, na
katerem se zajema doloèi varstveni pas in ukrepe za zavarovanje voda. Do leta 2000 so
pistojnost takega odloèanja imele obèine, ki so varstvene pasove doloèale z obèinskimi
odloki. Ena izmed slabosti take ureditve je bila ta, da je bilo težko najti konsenz vseh obèin
prizadetega obmoèja za sprejem odloka, še posebej po letu 1995, ko se je njihovo število
moèno poveèalo. Prav tako pa tudi ni bilo enotnega sistema in posebnih kriterijev pri
doloèanju varstvenega pasu. V letu 2000 je bil z Zakonom o dopolnitvi Zakona o vodah (ZVC) opravljen prenos pristojnosti doloèanja varstvenega pasu za zašèito vodnih virov, ki ležijo
na ozemlju veèih obèin, na Vlado RS.
Nov Zakon o vodah (ZV-1) v letu 2002 (67/2002) ureja upravljanje z morjem, celinskimi in
podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišèi in doloèa, da upravljanje z vodami
ter vodnimi in priobalnimi zemljišèi obsega varstvo voda, urejanje voda in odloèanje o rabi
voda ter ureja tudi javno dobro in javne službe na podroèju voda, vodne objekte in naprave ter
druga vprašanja, povezana z vodami. Z njim pa je bil vpeljan ne le nov naziv takega obmoèja,
temveè tudi drugaèen pristop, saj je postala Vlada RS izkljuèno pristojna za njegovo
doloèitev. Zakon je tudi zapovedal, da morata minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za zdravje predpisati podrobnejše kriterije za doloèitev vodovarstvenega obmoèja.
Pristop k novelaciji obèinskih odlokov o varstvenih pasovih se je lahko zaèel po uveljavitvi
ZV-1, sredi leta 2004 s sprejetjem Pravilnika o kriterijih vodovarstvenega obmoèja (64/2004).
Le ta v zvezi z vodnim telesom ali njegovimi deli, ki se uporablja ali je namenjeno za odvzem
vode doloèa kriterije za doloèitev zunanjih meja njegovega vodovarstvenega obmoèja,
kriterije za doloèitev meja notranjih obmoèiij vodovarstvenega obmoèja, kriterije za doloèitev
vodovarstvenega režima v zvezi s posegi v okolje, ki so glede na kriterije za doloèitev meja
tveganje za onesnaženje vodnega telesa, doloèa pa tudi druga vprašanja, potrebna za doloèitev
vodovarstvenega obmoèja. Doloèbe tega pravilnika se uporabljajo za varovanje vodnih teles,
ki se uporabljajo ali so namenjeni za odvzem vode za javno oskrbo s pitno vodo, prehrano
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ljudi, èe gre za mineralne in termo-mineralne vode in za proizvodnjo pijaè (Zakon....,
52/2000; Zakon...., 67/2002; Pravilnik...., 64/2004, Viler-Kovaèiè, 2005).
Pravilnik o kriterijih za doloèitev vodovarstvenega obmoèja (64/2004) doloèa tudi kriterije za
doloèitev vodovarstevnih obmoèij za zajetja v kraškem vodonosniku. Vodovarstvena obmoèja
zajemajo samo obmoèje zajetja ter notranja obmoèja. Vodovarstveno obmoèje se zaradi
razliènih stopenj varovanja lahko deli na notranja obmoèja. Le ta so:
1. širše obmoèje, na katerem se izvaja varovanje z blažjim vodovarstvenim režimom
Širše obmoèje zajema celotno napajalno obmoèje zajetja in je namenjeno dolgoroènemu
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode.
2. ožje obmoèje, na katerem se izvaja varovanje s strogim vodovarstvenim režimom
Ožje obmoèje je obmoèje, ki glede na naravne danosti zagotavlja dovolj dolg zadrževalni èas,
dovolj veliko razredèenje in dovolj dolg èas za ukrepanje.
3. najožje obmoèje, na katerem se izvaja varovanje z najstrožjim vodovarstvenim režimom
Najožje obmoèje je obmoèje blizu zajetja, kjer je glede na naravne danosti razredèenje
majhno, onesnaževala pa hitro dospejo do zajetja.
Dodatna delitev notranjih obmoèij pa je potrebna, èe iz analize tveganja za onesnaženje že
izvedenih posegov v okolje na vodovarstvenem obmoèju sledi, da vodovarstveni režim v
zvezi z novimi posegi v okolje zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaženje vodnega
telesa samo na delu posameznega notranjega obmoèja. Tako obmoèje je tako potrebno
razdeliti na dve ali veè manjših podobmoèij, na katerih veljajo vodovarstveni režimi razliènih
zahtevnosti.
Pri doloèitvi notranjih obmoèij za varovanje vodnega telesa v kraškem vodonosniku je treba
upoštevati:
1. da ima tok podzemne vode znaèilnost turbulentnega toka po kanalih in ga ni možno opisati
z izraèuni Darcyjeve enaèbe, ki je primerna za medzrnski vodonosnik, ter zato ni možno
izdelati naèrta hidroizohips in doloèiti izohron
2. se podzemna voda obièajno pretaka s hitrostmi, ki so bistveno veèje od 10 m/dan in so
moèno odvisne od hidrometeoroloških razmer
3. je porazdelitev hitrosti pretakanja podzemnih vod zelo heterogena in se zato tveganje
onesnaženja praviloma ne zmanjšuje z oddaljenostjo od zajetja
4. so zadrževalne in filtracijske sposobnosti tega vodonosnika lahko slabe, v odprtih
zakraselih obmoèjih pa jih ni
5. mikroorganizmi se pri pretakanju podzemne vode skozi porozno sredino veèinoma ne
odstranijo.
Notranja obmoèja se za kraške vodonosnike doloèijo glede na èas za ukrepanje in, èe je to
možno, tudi glede na èas zadrževanja onesnaževala in razredèenje onesnaževala. Poleg tega
pa je treba upoštevati, da je na širšem obmoèju zagotovljeno varovanje zajetja z dovolj
dolgim èasom zadrževanja onesnaževala v krovnih plasteh vodonosnika ali nezasièeni coni
vodonosnika, ali z dovolj velikim razrdeèenjem onesnaževala tako, da je možna izvedba
interventnih ukrepov in ukrepov odprave posledic onesnaženja na zajetje. Na ožjem obmoèju
je potrebno upoštevati, da je zagotovljeno varovanje zajetja z izvedbo interventnih ukrepov v
zelo kratkem èasu, ker ima onesnaženje na tem obmoèju hiter in moèan vpliv na zajetje zaradi
možnega trenutnega prodora onesnaževala skozi zakrasela obmoèja do gladine podzemne
vode ali do toka podzemne vode v kraških kanalih, èas za izvedbo zahtevnih interventnih
ukrepov pa je zelo kratek. Na najožjem obmoèju pa je potrebno upoštevati, da je zagotovljeno
varovanje zajetja pred kakršnimkoli onesnaženjem, ker ima onesnaženje na tem obmoèju
usodne posledice za zajetje zaradi možnosti trenutnega prodora onesnaževala skozi zakrasela
obmoèja do gladine podzemne vode ali do toka podzemne vode v kraških kanalih, možnosti
izvedbe interventnih ukrepov pa na tem obmoèju ni.
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Meja vodovarstevnega obmoèja za kraški vodonosnik je za širše obmoèje enaka zunanji meji
celotnega naravnega napajalnega obmoèja, za ožje obmoèje je enaka meji zaokroženega
zakraselega obmoèja od koder je èas dotoka v zajetje veèji od dvanajst ur in za najožje
obmoèje je enaka meji zaokroženega zakraselega obmoèja, od koder je èas dotoka manjši kot
12 ur. Širšemu obmoèju se prikljuèijo tudi zakrasela obmoèja, èe so prekrita z zelo slabo
prepustnimi zveznimi ali neprekinjenimi geološkimi plastmi debeline najmanj 8 m ali, èe se v
pokrovu nahaja viseèa podzemna voda loèena od vodonosnika z zelo slabo prepustnim slojem
debeline najmanj 5 m.
Meja ožjega obmoèja za kraški vodonosnik se doloèi za razpoklinska obmoèja z visokimi
hitrostmi pretakanja skupaj z glavnimi in stranskimi tokovi proti zajetju ali èrpališèu, obmoèja
požiralnikov z vkljuèenimi površinami možnih površinskih odtokov na obmoèja požiralnikov
z neposredno zvezo do gladine podzemne vode, obmoèja vseh kraških polj z vkljuèenimi
površinami možnih površinskih odtokov na obmoèja polj s požiralniki z neposredno zvezo do
gladine podzemne vode.
Meje najožjega vodovarstevnega obmoèja se doloèi za zakrasela ali razpoklinska obmoèja z
neposredno zvezo z zajetjem ali èrpališèem, razpoklinska obmoèja z visokimi hitrostmi
pretakanja skupaj z glavnimi in stranskimi tokovi proti zajetju ali èrpališèu, za obmoèja
požiralnikov z vkljuèenimi površinami možnih površinskih odtokov na obmoèja požiralnikov
z neposredno zvezo do gladine podzemne vode ter za obmoèja vseh kraških polj z
vkljuèenimi površinami možnih površinskih odtokov na obmoèja polj s požiralniki z
neposredno zvezo do gladine podzemne vode.
Meje notranjih obmoèij za kraški vodonosnik se doloèijo na podlagi podatkov o hitrosti toka
podzemne vode, smeri toka podzemne vode, piezometriène gladine podzemne vode,
razredèenja dejanskih in morebitnih onesnaževal, velikosti napajalnega obmoèja, zakraselosti
napajalnega obmoèja in geološko-kemijskih lastnosti podzemne vode (Pravilnik....., 64/2004).
Poplavna obmoèja
Po Pravilniku o odlaganju odpadkov (5/2000) je doloèeno, da odlagališèe ne sme biti na
poplavnem obmoèju. Zato sem kot prednostni kriterij pri vrednotenju odlagališè vzela tudi
poplavna obmoèja. Pri tem sem upoštevala kriterij katastrofalno visokih vod.
Zavarovana obmoèja
Pod ta prednostni kazalec sem uvrstila obmoèja Nature 2000, ekološko pomembna obmoèja,
ter t.i. zavarovana obmoèja. Tu je torej prav tako potrebna prednostna obravnava odlagališè,
saj odpadki ne smejo obremenjevati obmoèij, ki so zavarovana po predpisih o varstvu narave.
(Pravilnik...., 5/2000)

2.3. FIZIÈNOGEOGRAFSKE ZNAÈILNOSTI OBÈINE PIVKA
Obèina Pivka je nastala konec leta 1994. Obsega 223,25 km2 ter ima 29 naselij, kjer po
podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 živi 5926 prebivalcev, od tega 2982 žensk in 2944
moških. Povpreèna starost je 37 let, pri ženskah je višja kot pri moških in znaša 38,4 let. Pri
moških pa znaša 35,5 let.
Obèina Pivka spada med redko poseljena obmoèja, saj tu živi le 26,5 prebivalcev na km2, kar
je le dobra èetrtina od slovenskega povpreèja (Prelc, 2004, str. 17).
Obèina Pivka leži na obmoèju kraške Zgornje Pivke, dela gozdnatih planot Javornika na
vzhodu, na jugovzhodu pa se postopoma vzpenja proti Snežniku. Obèina zajema tudi
Košansko dolino in dolino Reke, z jugozahodnim delom pa seže obèina tudi v Brkine (Obèina
Pivka-Internet).
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Pivka oznaèuje tudi ime pokrajine ob reki Pivki, ki jo obdajajo kraške planote. Na severu jo
omejujejo Hrušica ter Nanos, na vzhodu ter jugovzhodu Javorniki in Snežnik, na zahodu pa
Slavenski ravnik. Proti jugozahodu se Slavenski ravnik spušèa v Košansko dolino, na jugu pa
se nadaljuje v Taborski greben, ki deli Pivko od doline Reke in Brkinov (Kovaèiè, 1975, str.
7).
Pokrajinsko ime Pivka je staro, saj je bilo omenjeno že leta 1300. Pivka je bilo predvsem
domaèe, ljudsko ime. Kot pokrajinsko ime se v starih virih pojavlja v obliki »super Piuca,
supra Piucham, super Piucha, super Piutham«. »Super« je v vseh primerih, torej pomeni na
Pivki (Kranjc, 1985, str. 155). Ime Pivka uporablja tudi Valvazor.
Po Badjuri naj bi bila beseda Pivka sinonim za požiralnik. Melik razlaga besedo nekoliko
drugaèe. »Senožeti pri Zagorju, kjer vodo popijejo votlikava tla in kjer poteka skoznje reèna
struga, se imenujejo Pivke. Ime prihaja oèitno od tega, ker votlikava tla v prièenjajoèi sušni
dobi popijejo vodo, da ostanejo struge suhe. In podoba je, da se je od tod ime preneslo na
reko, pritekajoèo iz teh senožeti« (cit. po Požeš, 1996, str. 62).
Kranjc (1985, str. 155) je utemeljil in uporabljal ime Pivka za celotno pokrajino. To
utemeljuje s tem, da je ime Pivka ljudskega izvora ter se že 700 let, vkljuèno z današnjim
èasom v ljudski rabi uporablja kot pokrajinsko ime. Tako bom tudi jaz Pivko uporabljala kot
ime za pokrajino, ko bo pa nevarnost, da bi prišlo do zmešnjave z imenom Pivka za naselje in
reko, pa bo to posebej razloženo in oznaèeno.

2.3.1. RELIEF
Naravnogeografske razlike razdeljujejo Pivško kotlino v Zgornjo in Spodnjo Pivko. Dno
Pivke je v nadmorski višini med 507 m.n.v. ter 580 m.n.v., kraške planote, ki jo obdajajo pa
se vzpenjajo 300 do 600 m nad dnom. Pokrajina ima kljub kotlinskemu znaèaju, ki jo
obdajajo visoke dinarske planote, na tri strani odprte prehode v sosednje predele. Prehod na
brkinsko stran je z veè zložnimi prevali med Pivko in Šembijami v višini med 579-590 m.
Pomembna sta še prehoda pri Razdrtem ter Postojnska vrata. V kotlinskem delu Pivke se
prepletajo znaèilnosti kraškega in fluvialnega površja. Znaèilnost pokrajine so poplave.
Poplave so znaèilne tako za površinske kot za kraške vode ter nastopajo na fluvialnem in na
kraškem svetu (Požeš, 1996, str. 62, 69).
Tudi glede na kamninsko zgradbo delimo Pivko na Zgornjo in Spodnjo Pivko. Dno Spodnje
Pivke je zgrajeno iz flišnih kamnin, laporjev, pešèenjakov ter konglomeratov, odloženih v
eocenu. Le te kamnine so vododržne in na njih je razvit fluvialni relief. Reèni nanosi,
predvsem pesek in ilovica, prekrivajo dna dolin.
Zgornja Pivka, nad Prestrankom, je pretežno v apnencih. Deli dna so prekriti z reènim
nanosom, s srednje do drobnozrnatim. Takšen nanos, aluvij, pa prekriva tudi dna kraških
depresij, ki so v obrobju in so pogosto poplavljena. Dolina je široka od 500-2000 m. V dnu se
menjavajo ravne, z reènim nanosom prekrite ravnice ter v grobem uravnani, v drobnem pa
moèno razèlenjeni kraški relief. Takšne ravnice so Petelinjsko polje, 1200 m široko, ravnica
med Radohovo vasjo in Klenikom, pod Zagorjem ter med Baèem in Koritnicami. Dna doline
veèinoma prekrivajo travniki. To so poplavna obmoèja, ki pa so veèidel leta suha. Vmesne
terase so le malo, 5 m dvignjene nad ravnico, ponekod pa so v obliki grièev in slemen. Le ti
so ostanki teras z relativno višino 15-35 m (Kranjc, 1985, str. 155-157). Te terase, ki
spremljajo na obeh straneh dno Pivške kotline so sicer bolj ali manj zakrasele ter so prekrite z
rodovitno rdeèkasto prstjo in so primerne za obdelovanje. Rodovitna prst ni samo iz
kamninske podlage, temveè tudi iz ilovnatih, pešèenih in prodnih pleistocenskih naplavin
(Gospodariè, 1987).
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Naslednja hipsografska enota je grièevje, ki je v glavnem zgrajeno iz apnencev, le v
Prestranškem ravniku je tudi nekaj flišnih. Sem spada Prestranško-Slavinski ravnik ter
vznožni del Javornikov na vzhodu. Relativne višine grièev so med 50-200 m, ter so veèje na
apnencu kot na flišu. Tudi nakloni so na flišnih grièih manjši od naklonov na apnencu. Flišni
grièi imajo naklone med 8-12•, apniški pa med 9-25•. Grièevje je najmanša enota, ker obsega
le 57 km2 oz. le 21% celotnega poreèja Pivke.
V obèini Pivka je tudi hriboviti svet Javornikov (Kranjc, 1985, str.157).

2.3.2. GEOLOGIJA
Kamnine naj bi bile v podlagi in obrobju doline Pivke stare najmanj 80 in najveè 140
milijonov let. Bile naj bi iz mezozoika, in sicer iz obdobja krede.
V geološkem obdobju krede je bilo tako kot drugod na obmoèju Evrope, tudi na obmoèju
Pivke morje Tetida. Klimatske razmere so bile ugodne za razvoj pestrega živega sveta, kjer so
bile rudistne školjke najbolj obilno zastopane. Ponekod je bilo rudistov toliko, da so z
odmiranjem omogoèili tvorbo breèe in apnenca v skupni debelini nad 2500 m.
Klimatske razmere niso bile proti koncu kredne dobe veè ugodne za življenje rudistov, zato so
izumrli. Hkrati pa je tudi morje postajalo vedno bolj plitvo in se je tako pred 65 milijoni leti s
Postojnskega umaknilo. Takrat je nastopila doba kenozioka.
Celotno obmoèje JZ dela Slovenije z Istro vred je postalo kopno, kjer so se na apnenèevem
površju prièeli razvijati kraški pojavi.
V starejšemu delu terciarja, v paleocenu, se je morje dolini Pivke ponovno približalo. Ob
dolini Pivke je namreè potekala nizka razèlenjena obala morskega zaliva med današnjo Istro
in Postojnskim krasom. Ob subtropski klimi je bilo v brakièni vodi veliko polžev, školjk ter
veliko luknjièark. Dno obrežnega lagunskega morja so pokrivali travniki alg. Na kopnem so
rasle rastline, kasneje spremenjene v premog. Današnji kozinski, alveolinski in numulitni
apnenci, ki so po vsej dolini Pivke so nastali iz kamninskega blata ter so iz paleocena.
Pred 55 milijoni leti, so se v eocenu v 1000 m globoko morje usedali glineno blato, pesek in
prod. Iz njih so nastale flišne kamnine; laporji, pešèenjaki in konglomerati.
Tektonski premiki, gibanja in narivanja so preoblikovali zemeljsko skorjo v obmoèju Pivke v
oligocenu, pred 40 milijoni let ter v miocenu, pred 25 milijoni let. Druge, manj uèinkovite
porušitve v obliki prelomov in razpok pa so prizadele kamnine v pliocenu, pred 5 milijoni leti
ter v pleistocenu, pred približno milijonom let (Gospodariè, 1975, str.17-23).
Obèina Pivka zajema svet ob zgornjem toku Pivke, Košansko dolino z delom Vremšèice ter
del Brkinov z dolino Reke. Za manjši del, JZ del obèine, tega obmoèja so znaèilne plasti
eocenskega fliša, vendar se marsikje pokaže starejša osnova krednega apnenca. Eocenski fliš
je obdan z apnenci. Flišne plasti se stalno prepletajo z apnencem kredne, paleocenske in
eocenske starosti, zato tu sreèamo zakraselo pokrajino, kakršni sta Zgornja Pivka in Košanska
dolina (Melik, 1960, str. 280).
Iz krednih apnencev je zgornji del Pivške kotline, celotna vzhodna stran obèine - desna stran
reke Pivke, vkljuèno z Javorniki. Tudi del Slavinskega ravnika je iz krednih apnencev, del
Slavinskega ravnika gradijo paleocenski apnenci, spodnji del ravnika, vznožje, pa je iz flišnih
plasti. Skrajno južni, oziroma obmejni del obèine Pivke, je iz krednih apnencev in dolomitov.
Kvartarne naplavine se nahajajo na obmoèju kraških jezer ter same reke Pivke. Nekaj jih je
tudi še med potokoma Mrzleka in Stržena.
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Kredni apnenci so zelo èisti in moèno podvrženi zakrasevanju. V terciarju so se v
poglobljenih delih razpadle podmorske plošèe zaèeli odlagati morski sedimenti ter v
paleocenu apnenec, ki prav tako gradi svet ob zgornji Pivki. V eocenu so se ponekod èez
apnenec odložile flišne kamnine. Ob koncu eocena se je zaradi tektonskih premikov ozemlje
dvignilo iz morja. Sedimentne kamnine so se nagubale in narinile (Nanos, Hrušica, Javorniki
in Snežnik) na mlajše flišne kamnine Vipavske doline, Pivke in Brkinov. Ozemlje so v
pliocenu razkosale prelomne cone v smeri SZ-JV, najizrazitejša pa je cona Idrijskega
preloma. Jugozahodno od tu poteka vzporedni Predjamski prelom, ki loèuje Nanos od Hrušice
in se konèa pri Bukovju. Reški prelom preèka Vremšèico in teèe po dolini Reke ob robu
Bistriške kotline. Preèno na te prelome so nastale natezne razpoke v smeri sever-jug (Mihevc
et al., 1999, str. 77, 78). Na moènejše dviganje ob prelomih, ki je povzroèilo grudasto
razèlenitev ozemlja, domnevajo ob koncu pliocena. Takrat se je zaèelo intenzivno
zakrasevanje, ki ga geologi povezujejo s premikanjem posameznih grud. Reke so pred tem
èasom tekle še površinsko, nato pa so se ob koncu pliocena oziroma v zaèetku pleistocena
umaknile pod površje. Nastale so velike kraške jame, kraška polja ter druge kraške oblike
(Tolmaè...., 1970, str. 52). Pleistocenska poledenitev je bila omejena na vrhove nad 1100 m,
po njej pa so se v holocenu odlagale usedline, ki pokrivajo kraška polja, doline rek in potokov
(Mihevc et al., 1999, str. 78, 79).
Ilovico (kraško ilovico, ki je preperina apnenca) in grušè na kraških poljih prištevamo
holocenu, ki se nahajajo na Petelinjskem, Palškem jezeru ter drugih kraških jezerih
(Tolmaè..., str. 12).
Zgornja Pivka je torej pretežno kraški svet na apnencih in zajema obmoèje med Prestrankom
in Šembijami. Dolina je široka od 500-2000 m. V dolini se menjujejo širše, z reènim nanosom
prekrite ravnice in vmesne ožje, moèneje zakrasele soteske. Med širše dele sodi Petelinjsko
polje-2000 m široko, ravnica med Radohovo vasjo in Klenikom, obmoèje pod Zagorjem ter
med Boèem in Koritnicami. Bolj ali manj zakrasele terase in razliène plane površine, ki na
obeh straneh spremljajo dno Pivške doline, so prekrite z rodovitno rdeèkasto prstjo, primerno
za obdelovanje. Dno dolin veèinoma porašèajo travniki. Pivško podolje spremlja v zaledju, na
vzhodni strani, starejše uravnano dno doline, v katerem so številne kraške globeli, ki se ob
visokih vodah spremenijo v jezera. Najveèje tako kraško jezero ob Pivki je Palško jezero, za
njim pa Petelinjsko jezero (Belec et al., 1998, str. 370, 371).
Pivko loèi od Brkinov in Košanske doline eocenski pas, zgrajen iz trdega spodnje in
srednjeeocenskega apnenca, v katerem je izoblikovan niz visokih in priostrenih gora med
Pivko in Šembijami: Primož (718 m), Šilentabor (751 m), Gradišèe (791m) in Bezgovica
(738 m) (Belec et al., 1998, str. 370).
K obèini Pivka spada tudi manjši, vzhodni del Brkinov z dolino Reke. Kamninska sestava
Brkinov je razmeroma enotna, saj • površja sestavlja fliš eocenske starosti. Na znižanih
robovih flišne gmote so paleocenski skladoviti apnenci. Del Vremske doline, ki spada v
obèino Pivka pa je debrski (Belec et al., 1998, str. 249). Košanska dolina na desni strani Reke
je vezna pokrajina med Brkini na jugu in zakraselim površjem Vremšèice na Z, Slavinskega
ravnika na S in Zgornje Pivke na V. Severni del neizrazite, dokaj široke doline je kraški,
južni del pa flišni. Na fliš opozarajajo visoki vodotoki, na apnenec pa vrtaèe.
Višinska razlika med najnižjimi in najvišjimi deli doline je skoraj dvesto metrov, razgibano
površje pa se znižuje proti jugu. V osrednjem delu je veè obdelovalnih zemljišè in naselij. Na
obmoèju Narina in Nadanjega sela je ob potoku Stržen dokaj obsežna naplavna ravnica (Belec
et al., 1998, str. 250, 251).
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Karta 1: Geološka podlaga obèine Pivka
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2.3.3. VODE
Pokrajina Pivka je v hidrološkem smislu neke vrste loènica. Gre za razvodnico med Èrnim in
Jadranskim morjem. Pivška kotlina tako pomeni hidrografsko streho Notranjskega krasa, od
koder se ob apniškem obrobju razlivajo vode v razlièna poreèja (Habe, 1975, str. 54).
Obmoèje obèine Pivke pripada dvema vodnima telesoma podzemne vode in sicer kraški
Ljubljanici ter Obali in Krasu z Brkini ter štirim vodonosnim sistemom podzemne vode. Meja
med vodnima telesoma podzemne vode poteka po zahodni meji vodonosnega sistema Pivke.
Ti vodonosni sistemi podzemne vode so Notranjska Reka, Brestovica-Timav, Pivka ter
vodonosni sistem podzemne vode Javorniki-Snežnik (Geološki zavod Slovenije).
Poleg številnih manjših potokov sta na obmoèju obèine Pivke dva veèja vodotoka in sicer
Reka in Pivka. Reka Reka teèe skozi jugozahodni del obèine. Reka je s svojim tokom in
poreèjem na flišnem svetu ter ponorom na stiku s kraškim svetom znaèilna reka kontaktnega
krasa in velja za najveèjo slepo dolino v Sloveniji. Izvira na Hrvaškem, jugozahodno od
Podgore, na 720 m.n.v. Do ponora v Škocjanskih jamah (317 m.n.v.) je dolga 51,6 km. Meja
poreèja je natanèno doloèena le na flišnem levem bregu, na desnem bregu pa so zaradi delno
kraškega površja razmejitve samo domnevne. Tako so podatki za površino poreèja razlièni in
se gibljejo med 337 in 407 km2 (Šebenik, 1996, str. 49 -54). Reka ima pri Škocjanskih jamah
srednji letni pretok slabih 9 m3/s, najveèjega pa nekaj èez 300 m3/s. Skladno z viškom
padavin ima najveèji pretok novembra, decembra in januarja, najmanjšega pa avgusta. Drugi
višek je marca, ko se na Snežniku tali sneg. To uvršèa Reko v dežno-snežni reèni režim.
Razmerje med najveèjim in najmanjšim pretokom je približno 1:2500, kar je veliko in je
znaèilno za kraška povirja. Posledice tako izrazitega nihanja so bodisi suha struga in smrad,
poplave, ki prizadenejo slabo tretjino dolinskega dna (od 6-7 km2) (Belec et al., 1998, str.
251). Na obmoèju obèine Pivka se v Reko na levi strani izliva 9,6 km dolg Padež, na desni
strani pa je najdaljši pritok Mrzlek (8,6 km), ki priteèe iz Košanske doline. Številni potoki na
flišu, ki se izlivajo neposredno v Reko ali v katerega od njenih veèjih pritokov, so vodnati
predvsem ob jesenskem in spomladanskem deževju, v poletnem in sušnem obdobju pa
presahnejo. Njihovi žlebovi dokazujejo njihovo erozijsko moè v èasu moènejših padavin
(Šebenik, 1996, str. 54).
Poreèje Pivke sestavlja okoli 140 km vodnih tokov, 34% je od tega stalnih in 66% obèasnih.
Obèasni tokovi v veèini primerov niso hudourniškega znaèaja, da bi tekli le ob moènem
dežju, temveè so pretežno kraški presihajoèi tokovi. V njihovih strugah se voda morda
pojavlja redkeje, a zato teèe daljši èas. Pivka je glavna vodna žila, dolga 26 km, od tega ima
11 km stalnega toka. Poleg Nanošèice, ki je njen najveèji pritok in je v obèini Postojna ima
Pivka še 62 km pritokov, a med njimi je le dobrih 7 km stalnih tokov (Kranjc, 1985, str. 161).
Pivka ima zelo majhen strmec, kjer se od izvira pri Zagorju do ponora pri Postojni spusti le za
40 m in povpreèni strmec znaša 2,5‰, po dejanski dolžini struge pa komaj 0,6‰. Strmec ni
povsod enak, najmanjši je v širših delih doline na Drskovškem, Radohovskem in Trnskem
polju (0,5‰), veèji pa v soteskah med polji (10-12‰) (Habiè, 1975, str. 48, 49).
Gostota vodnih tokov znaša za celotno poreèje Pivke 178 m tokov/km2, èe upoštevamo le
stalne tokove, èe upoštevamo še obèasne pa 519 m/km2. Razporeditev vodne mreže je moèno
asimetrièna. Z leve dobiva Pivka 20 km dolgo Nanošèico, ki ima stalni tok daljši od Pivke.
Pivka dobiva še dobrih 7 km stalnih pritokov. Z desne dobiva zelo moène obèasne pritoke,
najveè kilometer dolge.
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Vodni režim Pivke sodi v zmerno mediteransko varianto pluvio-nivalnega reènega režima.
Primarni maksimum je novembra-12,8 m3/s, sekundarni marca-8m3/s, minimum pa avgusta1,2m3/s in julija 1,5m3/s (Kranjc, 1985, str. 161,162).
Medtem, ko pride v sušnem delu leta Pivka na površje šele med Prestrankom in Rakitnikom,
ki ne pripadata veè obèini Pivka, ter je takrat gladina kraške vode pri Zagorju približno deset
metrov pod strugo Pivke, ki jo voda napolni ob dežju se sklenjen površinski tok Pivke zaène
ob visokih vodah pri Zagorju, kjer je v nadmorski višini med 551 in 554 m veè izvirkov. V
kraški globeli zahodno od Zagorja je glavni izvir Pivke. Le tam je tudi zajetje kraške vode, ki
pa se ne uporablja veè za oskrbo ljudi. Voda izvira na veè mestih v dežju v Pivšcah, kjer so
travniki in njive v dnu odprte kraške globeli, ki je izoblikovana na meji dveh geoloških enot.
Zahodni del je na eocenskih in paleocenskih apnencih Tabora, vzhodni del pa je poglobljen v
krednih apnencih, ki se raztezajo še v Javornike in Snežnik. Skoraj celotna Zgornja Pivka se
je izoblikovala ob tej geološki meji, ki je odloèilnega pomena za vodne razmere. Ob visoki
vodi v Pivšcah izvira okrog 1500 l/s vode, vendar po deževju pretok hitro upade in tako
potok že po nekaj dneh sredi Zagorskega polja presahne. V celotni globeli pri Zagorju naj bi
skupno izviralo okoli 3500 l/s vode. Za to je potrebno precejšnje zaledje, obstaja možnost, da
se tja odteka tudi del kraških voda z okolice Baèa ter morda celo izpod Koritnic.
Pivka se iz Zagorskega polja prebija skozi ozko sotesko v prostornejšo Drskovško polje. Tu je
razporejena druga skupina kraških izvirov. Voda izvira na veè mestih v kratkem dolinskem
zatrepu pri mostu, ki vodi iz Zagorja na Kalec. Kalški izviri se pri Kljunovem ribniku po
temperaturi in trdoti vode razlikujejo od izvirov Pivke. Glede na to sklepajo, da imajo loèeno
hidrografsko zaledje. Kalški izviri dajejo ob visokih vodah okrog 2000 l/s vode.
V zatrepu med Zagorjem in Drskovèami izvira potok Podlaznica, edini levi pritok zgornje
Pivke, vendar teèe le nekaj dni po deževju in ima najveè 200 l/s pretoka.
Ko Pivka poplavi Drskovško polje, zalije voda tudi dve manjši kraški globeli na vzhodni
strani doline. To sta zagorsko Malo in Veliko jezero z ravnim naplavljenim dnom in strmim
10-30 m visokim obodom. Dve podobni kraški globeli sta še vzhodno od Drskovè, ki sta
poplavljeni le ob visoki vodi. To sta drskovško Malo in Veliko jezero.
Dolina Pivke je med Drskovèami in Parjami zelo ozka, zato je tam prostora le za strugo, ki je
polna ob visoki vodi. Del Pivke izgine že v dnu Drskovškega polja in se podzemeljsko
pretaka v izvire pri Parjah. Vode Drskovškega in Parskega jezera so si po trdoti in temperaturi
tako podobne, da lahko sklepamo na sklenjen vodni tok, ki napaja izvire Mišnika na
Radohovskem polju. Je drugi najpomembnejši izvir po trajnosti in izdatnosti ob Pivki. V
Vrbju pod Klenikom je še en manjši kraški izvir. Le ob najvišjih vodah se nad vasjo Klenik
pojavi Klenško jezero v plitvi kraški globeli in je najmanjše od vseh jezer ob Pivki. Plitvo
jezerce nastane tudi ob Radohovi vasi, iz katerega se voda preliva v Pivko. Naslednji
pomembnejši kraški izviri so pri Trnju.
Najveèje kraško jezero ob Pivki je Palško jezero. Severno od Palèja je poldrugi kilometer
dolga in pol kilometra široka kraška globel s precej ravnim nasutim dnom v višini med 543 in
550 m. Jezero je v njej približno èetrt leta. Voda po moènejšem deževju vre iz kraškega
podzemlja predvsem na vzhodni strani globeli ob vznožju Škrnjaka. Matijeva jama je med
najmoènejšimi izviri, ki je tipièna kraška estavela, saj bruha in požira vodo. Pri Palèju niha
gladina kraške vode za 42 m, kar naj bi bila posledica neenakomerne in premajhne
prevotljenosti krasa ob vznožju Javornikov. Vodna gladina se ob napolnitvi kraških votlin
naglo dvigne ter, ko doseže dna kraške globeli, se voda prelije na površje ter oblikuje razlièno
velika kraška jezera.
Med Petelinjami in Prestrankom priteka v Pivko nekaj manjših potokov z leve strani. Do
Pivke ima izdelano strugo Selški potok, po dežju pa se mu pridruži še voda iz kraških
Pomoklic med Gradcem in Selcami.
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Petelinjsko jezero je drugo najveèje presihajoèe jezero ob Pivki. Voda se v njem zadržuje
najdlje, povpreèno vsaj polovico dni v letu. Je podolgovate ter v smeri sever-jug raztegnjene
oblike, dno je v višini 530 m. Najnižji preval iz jezerske kraške globeli je usmerjen k Pivki in
se pri Slovenski vasi prevesi v višini 565 m. Jezero leži nekaj nižje od Palškega in visoka
voda le redko seže do višine 545 m. Pritoèna je vzhodna stran, ponori in estavele pa so na
južni in severni strani dna. Nekdaj naj bi bilo okrog Petelinjskega jezera veè presihajoèih
kraških jezer, o èemer govorijo podobne, nekoliko višje globeli v sosešèini (Habiè, 1975, str.
41-50; Ravbar, Šebela, 2004, str. 162).
Zaradi razliènih kamnin se na Pivki pojavljata tudi dva tipa podzemeljske vode in sicer je to
talna voda in kraška podzemna voda. Talna voda se nahaja na nepropustnih kamninah, v flišu
ter v aluviju. Na obmoèju aluvialnih ravnic ob reki Pivki ter njenih pritokih je v globini od
nekaj metrov pa do površja. V zgornjem delu poreèja pa je kraška voda v dnu doline Pivke
plitvo pod površjem, do 5 m. Jenko pravi, da naj bi bil vzrok temu preobilica vode v krasu,
ker naj bi bil tu zaèetek raztekanja kraške vode ter še ni globinskih vodnih žil, ki so razvite
šele nižje v narašèajoèem pretoku (Kranjc, 1985, str. 156). Tudi ob najveèjih sušah je v
okolici Baèa voda v vodnjakih blizu površja. Takšen tip vodnjaka oziroma izvira je tudi sam
izvir Pivke pri Zagorju ter vodnjak, ki so ga že leta 1888-89 izkopali za oskrbo z vodo
Matenje vasi. Brezno v Kobiljih grižah je dokaz, da je kraška voda tudi v kraškem obrobju,
izven samega dna Pivke. V globini med 50-70 m pod vhodom je njegovo dno stalno zalito z
vodo. Obièajno je gladina vode med 512-537 m n.v., enkrat je nad, drugiè pa pod nivojem
bližnjega dna Pivške kotline (525 m.n.v.). Za kraško vodo je znaèilno moèno nihanje njene
gladine ter šibke povezave med posameznimi žilami in podzemeljskimi tokovi. To pa zavira
medsebojno pretakanje ter s tem tudi izkorišèanje. Kraška voda niha na razvodju zgornje
Pivke v vodnjakih za nekaj metrov, medtem, ko v Matijevi vodni jami-estaveli na Palškem
jezeru za okoli 40 m (Kranjc, 1985, str. 156).
Iz poreèja Pivke odtekajo vode po dveh poteh. Visoke vode se prelivajo na površje, napolnijo
strugo Pivke in teèejo 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 veèji kolièini
dežja v Javornikih se vode prelijejo ob Pivki na površje, poplavijo strugo in polje ob njej,
kraške globeli, ki jih zalijejo pa spremenijo v obèasna kraška jezera (Habiè, 1975, str. 48).
Pivka teèe od izvira do Matenje vasi, ki je že v obèini Postojna po kraških tleh, tako da voda v
njej ob vsakem daljšem sušnem obdobju upade. Struga Pivke je tako veèji del leta suha še
naprej od Matenje vasi in šele, ko prejme z leve strani Nanošèico, ima stalnejšo vodo
(Kovaèiè, 1975, str. 8).
Poplave na Pivki povzroèajo kraške in deloma površinske vode. Tako se poplavni svet
pojavlja na krasu, na flišu in na naplavinah. Za kraške poplave je znaèilno, da so le te bolj
dolgotrajne, medtem ko je za površinske znaèilen bolj buren in kratkotrajnejši uèinek. Kraški
izviri zaènejo delovati nekoliko kasneje za padavinami, zaradi tako imenovane kraške
retinence. Vse to se kaže v kasnejšem nastopu poplavne vode glede na zaèetek oz. višek
padavin ter v dolgem vztrajanju poplavne oziroma visoke vode. Poplave nastopajo na
kraškem delu Pivke v dolinskem dnu in v zaprtih kraških kotanjah, ki jih napolnijo kraške
vode.
Poplave na obmoèju Zgornje Pivke zavzamejo 6,4 km2, v celoti pa jim je v Pivški kotlini
podvrženo 96 km2 površine (Kranjc 1985, str. 166).
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Na Pivki je letno v povpreèju 5 poplav, to so takšne, ki zajemajo bolj ali manj celo Pivko,
približno 20% pa jih lahko oznaèimo kot »veèje poplave«, ki zalijejo kmetijska zemljišèa in
povzroèajo gospodarsko škodo.
Na Pivki so poplave sezonskega znaèaja. Najveè jih je v jeseni, glede na število dni trajanja
poplavne vode, od septembra do novembra. Tudi zimske poplave so zaradi decembrskega
dežja in pogostih zimskih odjug še razmeroma pogoste. Povpreèno je najveè poplavnih dni
novembra, sledita mu december, oktober in marec. Poplav ni v juliju in avgustu, v ostalih
mesecih pa so poplave razporejene dokaj enakomerno. Razlog je v tem, da je najveè deževnih
dni, ko so tudi padavine najbolj intenzivne novembra. Pojav zimskih poplav, ki nastopajo
enako ali celo bolj pogosto kot pomladanske, pa lahko razložimo s tem, da so zimske poplave
le nekako »podaljšane« jesenske poplave ter, da je zgodaj pozimi potrebno le malo padavin,
da nastopi poplava. Prst je namreè namoèena, vèasih tudi zamrznjena, kraško podzemlje pa je
napolnjeno z vodo od jesenskega deževja ter poplav in tako hitreje reagira na padavine kot je
to znaèilno za pomlad oziroma poletje. Prevladujejo kratkotrajne poplave, ko poplavna voda
traja le nekaj dni, najveè tri. Ostale poplave trajajo do enega tedna, daljših poplav pa je vse
skupaj le petina (Kranjc 1985, str. 163-165).
Na Zgornji Pivki je obmoèje, ki je najbolj pogosto poplavljeno, pod travniki in deloma
pašniki. Tla pa kljub relativno pogostim poplavam niso zamoèvirjena in z redkimi izjemami
tudi ni moèvirnega rastja. Više ležeèi in bolj odmaknjeni deli so deloma tudi pod njivami (pod
Slovensko vasjo, v okolici izvirov Pivke, med Petelinjem in Selcami), kajti je raven in nizki
svet, brez skal ter primernejši za obdelavo kljub obèasnim poplavam (Kranjc 1985, str. 70).
Strugo Pivke so že pred II. svetovno vojno z namenom, da bi prepreèili poplave regulirali. Pri
tem se je namesto prednosti pokazala celo slabost, saj so melioracije ovirale odtekanje
poplavne vode nazaj v strugo. Melioracije in regulacije struge Pivke so zaèeli izvajati že
Italijani leta 1936. Danes je reguliran ves zgornji tok Pivke, deloma tudi spodnji. Struga Pivke
je regulirana v dolžini 12,5 km. Regulacije se kažejo v izravnanem poteku struge in
uravnanem ter gladkem dnu in bregovih. Struga je utrjena s kamenjem, kjer je veèja nevarnost
izpodjedanja ter na obmoèjih, kjer poteka struga preko nizkega in ravnega sveta so na obeh
straneh okoli 0,5 m visoki nasipi. Regulirali so tudi še okoli 4,5 km ostalih pritokov reke
Pivke. Gre predvsem za krajše tokove zgornjega dela reke Pivke. Kljub melioracijam pa
poplav ni uspelo odpraviti, saj voda vre tudi iz kraških tal za nasipi, le ti pa ob upadanju
zavirajo vodni odtok. Tako so danes nasipi na mnogih mestih ponovno prekopani (Kranjc
1985, str. 168-170).
Na Pivki so težave z vodo povezane na eni strani s pomanjkanjem vode in na drugi s
poplavami. Poplave so v neposredni zvezi s pomanjkanjem vode, zato tudi veèina
regulacijsko-melioracijskih del ni naletela na odobravanje. Dlje èasa, ko delujejo kraški izviri,
dlje èasa teèe Pivka oziroma je veè vode v vodnjakih, obenem pa so poplave veèje in
dolgotrajnejše (Požeš, 1996, str. 70).
Poplavni in moèvirni svet je gledano s stališèa varstva narave zelo pomemben, ker ta
poplavna obmoèja Pivke predstavljajo pomembno postajo na ptièji selilni poti s severa proti
jugu med panonskimi in primorskimi moèvirji (Kranjc 1985, str. 172).
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2.3.4. KLIMATSKE ZNAÈILNOSTI
Po Köppenovi klasifikaciji spada Slovenija v zmerno topli podnebni pas. Gledano podrobneje
spada Pivka v prehodni temperaturni pas, ki sega od prvih kraških planot do glavne
dinarskoalpske pregrade. Glede na padavinski režim spada v obmoèje z modificiranim
režimom, ki ima najveè padavin jeseni, najmanj pa pozimi (Kranjc, 1985, str. 157).
Na podnebje odloèilno vpliva lega obmoèja na prehodu med primorsko in celinsko Slovenijo.
Sredozemsko podnebje sega v podolje po dolini Reke, v Pivški kotlini pa so bolj izraziti
vplivi celinske notranjosti. Prehodnost klime se najbolj kaže v temperaturah in vetrovih. Iz
celine piha burja, iz morja pa toplejši vetrovi (Belec, 1998, str. 373, 252).
V obdobjih južnega vremena se kažejo sredozemski morski vplivi, s poveèanjem temperatur
pa prinašajo tudi narašèanje vlažnosti in visokih padavin. Sredozemski vpliv se odraža tudi v
veliki spremenljivosti vremena. Snežno odejo pogosto razderejo topli presledki odjuge,
predvsem v nižjih obmoèjih na jugu. Prehodnost med primorsko in celinsko Slovenijo se
najbolj izrazito kaže v zimskih mesecih. Med morjem in celino se pojavijo velike razlike v
temperaturi in tlaku, kar sproži silovite udore hladnega zraka na toplo morje (Požeš, 1996, str.
67). Burja se spušèa z visokih kraških planot, hladen zrak pa še najbolj prodira skozi
Postojnska vrata. Na Pivki je zaradi moène vetrovnosti zelo malo megle, v povpreèju 54 dni
na leto (Kranjc, 1985, str. 158). Megla je znaèilen pojav v dolini Reke, v Ilirski Bistrici jo je
povpreèno 90 dni letno. Najpogostejša je konec poletja in jeseni (Orožen Adamiè, 1987).
V obèini Pivka ni nobene meteorološke postaje, zato sem se posluževala podatkov iz
sosednjih meteoroloških postaj v Postojni in Ilirski Bistrici. Klimatski podatki iz postojnske
meteorološke postaje naj bi se v precejšnji meri ujemali z razmerami v Pivški kotlini, podatki
iz Ilirske Bistrice pa odražajo stanje v dolini Reke.
V zahodnem delu obèine prevladuje submediteranski padavinski režim s primarnim viškom
jeseni in neizrazitim sekundarnim viškom konec pomladi, oziroma v zaèetku poletja (junij). V
Ilirski Bistrici je meteorološka postaja le 10 m nad dnom kotline, na 414 m. n.v. Srednja letna
temperatura znaša 9,6°C. Ilirska Bistrica ima v kotlini s poudarjenim temperaturnim obratom
srednjo januarsko temperaturo 0,8°C, srednjo julijsko pa 18,7°C ter povpreèno letno prejme
1447 mm padavin. V Postojni je povpreèna januarska temperatura -0,9°C, povpreèna julijska
17,7°C, srednja letna pa 8,4°C. Povpreèna letna kolièina padavin znaša 1579 mm
(Klimatografija....., 1995 ; Klimatografija...., 1995). Negativne temperature lahko na Pivki
nastopijo že v 2. polovici septembra, lahko pa nas presenetijo še maja, zato so za dolino Pivke
znaèilne zgodnje jesenske in pozno spomladanske pozebe (Kovaèiè, 1975, str. 10). Padavine
so precej enakomerno razporejene èez celo leto, dve obdobji pa sta relativno precej suhi in
sicer zima v januarju in februarju ter poletje v juliju. Dobro namoèeno je zgodnje poletje,
junij, ter spomladi april, maj. Najveè padavin je jeseni (novembra, oktobra).
(Klimatografija..., 1995) Poleti je velikokrat padavin premalo in suša nastopi tudi na flišnih
tleh. Pogosto se poleti pojavijo hude nevihte z nalivi. Jeseni pa nastopijo poplave (Požeš,
1996, str. 67).

2.3.5. PRST
Na Pivki se v grobem prepletata dva tipa prsti in sicer oglejene prsti ob vodotokih, ki jih
porašèajo mokrotni travniki, rendzina in pokarbonatna prst pa sta znaèilni za višje in sušnejše
površje. Na Zgornji kraški Pivki je težava v obdelovanju predvsem debelina prsti, le ta je
debelejša v dnu doline, ki pa je obèasno poplavljeno (Lovrenèak, 1987). Debelejše plasti prsti
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so ob Pivki šele od Matenje vasi proti Postojni, ter ob spodnji Nanošici, izven obèine Pivka
(Kovaèiè, 1985, str. 11).
Košanska dolino, ki jo Melik uvršèa k Krasu, Habiè k Notranjski je uravnano obmoèje, ki se
razprostira na JV obrobju Slavenskega ravnika. Izoblikovala se je med krednimi apnenci ter
flišnim površjem. Veèji del doline je v krednih, proti jugu pa prehaja v flišne plasti. Leži v
nadmorski višini med 430 in 460 m. V obmoèju Narina in Nadanjega sela se ob potoku Stržen
razprostira aluvialna ravnica. Vzhodni del Košanske doline, ki je bolj uravnan, prekrivajo
med Veliko in Malo Pristavo debelejše plasti lažje pešèene prsti. Na zahodnem, zakraselem
delu Košanske doline, pa so med Neverkami in Kalom rdeèkastorjave prsti, omejene
predvsem na obsežnejše uvale in vrtaèe. Ostale apniške obrobne predele pa prekriva le
skromna in tanka prst, med katero je skalovje in grušè (Požeš, 1996, str. 72).
Na flišu v Brkinih so se razvila humozna silikatna oziroma kisla tla s tankim organskim
humusnim slojem, ki leži neposredno na slabo prepereli flišni kamninski podlagi. Takšne prsti
so rankerji. Na strmejših delih flišnih poboèij se pojavljajo tudi distrièna in evtrièna rjava prst
ter distrièna sprana prst.
V dolini reke, kjer je matièna osnova holocenski nanos flišnih kamnin, so nastali gleji in
oglejene prsti ter obreèna tla. Ob Suhoršèici in Padežu se je zaradi nepropustnosti in poplav
oblikovala težja, ilovnata in debela plast prsti (Šebenik, 1996, str. 55, 56).

2.3.6. VEGETACIJA
Pivka pripada submediteranskemu in dinarskemu fitogeografskemu podroèju. Dno kotline z
nižjim obrobjem pripada submediteranskemu pasu. Zanj je znaèilna združba gabrovca in
ojstrice. Zaradi moènega izkorišèanja tega gozda pa so nastali razlièni degradacijski stadiji od
grmišè, pretrganega drevesnega sklepa prek skalovitih kraških pašnikov do golega kamnišèa.
V poreèju Pivke je najlepši tak gozd zastopan v strnjenih sestojih na Prestranško –
Slavinskem ravniku, kjer je sicer zastopan tudi bukov gozd z jesensko vilovino.
Gorski pas (Javorniki) pripada dinarskemu fitogeografskemu podroèju. Zanj je znaèilen
dinarski gozd jelke in bukve, ki je gospodarsko veliko vreden in produktiven ter porašèa
višine med 700-800 m in 1000-1200 m.
Na apniškem vznožju dinarskih planot, kjer so bili nekoè pašniki in gorske senožeti pa raste
umetno zasajeni gozd. Umetno pogozdovanje se je na Pivki zaèelo razmeroma zgodaj. Okoli
leta 1830 je obsežne pogozdovalne naèrte delal Jožef Ressel. V tistem èasu so priporoèali
hrast, pod italijansko okupacijo pa so prièeli zasajati bor. V obliki udarniških in mladinskih
akcij se je pogozdovanje nadaljevalo tudi po II. svetovni vojni, danes pa je to sestavni del
gozdarske dejavnosti.
Z izjemo dela struge Pivke nad Prestrankom, ki je v celoti porasla s travo, je ostala struga s
pritoki v glavnem neporasla. Na poraslem delu struge je vodni tok le še obèasen, struga je v
vegetacijskem obdobju dovolj dolgo suha, da se trava v njej lahko obdrži (Kranjc, 1985, str.
160, 161).
V Brkinih je malo kvalitetnega gozda. Prevladuje bukev, cer, gaber in divja èešnja. Pravi gozd
porašèa le najvišje predele, ostali svet pa se zarašèa z manjvrednim tenkosteljnatim in z
grmièevjem pomešanim gozdom. Tak gozd je najprimernejši za pripravo drv in za
industrijsko predelavo (Šebenik, 1996). Vlažna dolinska dna ob reki Reki porašèa manjvredna
kisla trava, pomešana z brezami, vrbami in topoli (Belec et al., 1999, str. 253).
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Na prst in vegetacijo je v veèji meri vplival tudi èlovek. Ljudje so se naseljevali zlasti v
dolinah, podoljih in na robovih kraških polj. Izkrèili so prvotno gozdno rastje in na gozdnih
rastišèih uredili obdelovalne površine, travnike in pašnike (Lovrenèak, 1987). V novejšem
èasu zaradi opušèanja košnje gozd ponovno napreduje in tako se pokrajina hitro zarašèa.
Marsikje gre za naèrtno pogozdovanje. To je zlasti znaèilno za vznožje dinarskih planot, kjer
so bili nekoè pašniki in senožeti. S tem so zaèeli že konec 18. stol., danes pa za gozd skrbi
GGP (Požeš, 1996, str. 71, 72).

2.3.7. IZVIRI KRAJEVNIH VODNIH VIROV OBÈINE PIVKA
1. Izvir Pivke, kraj Zagorje
2. Izvir pod Ovèjakom, kraj Petelinje
3. na Koritih, Šilen Tabor
4. v Kenici, kraj Narin
5. Pod Bregovi, kraj Narin
6. Moèila, kraj Narin
7. V Zgonu, kraj Nadanje selo
8. Lozica, kraj Nadanje selo
9. Curek, kraj Stara Sušica
10. Obroèi potok, Stara Sušica
11. Božjanovec, kraj Stara Sušica
12. Pungrat, Gornja Košana
13. Studeniški potok, Gornja Košana
14. Podtabri, kraj Narin
15. zajetje Padež, bližina Suhorja (Krajevni vodni viri - obèina Pivka)
Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v obèini Pivka doloèa varstvene pasove in ukrepe za
zavarovanje vodnih zajetij:
-izvirov na Zgornji Pivki
-izvirov na Spodnji Pivki
-izvirov v Košanski dolini
-izvirov v Brkinih
Izviri so varovani z varstvenimi pasovi, ki obsegajo:
-najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja
-ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja
-širši varstveni pas s higiensko-tehniènim režimom varovanja
Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja
možnost neposrednega vpliva na kolièino in kakovost pitne vode ter obsega pas s premerom
10 m okrog zajetja ali obstojeèo ograjeno cono.
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja obsega obmoèje drenaže, kjer je glede na
sestavo zemljin in nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega vira. Obmoèje
je doloèeno tudi glede na èas pretakanja podzemne vode in èistilno sposobnost sedimentov.
Širši varstveni pas je obmoèje, s katerega se vrši površinsko ali podzemno odtekanje vode
proti zajetjem. Obmoèje obsega skrajne toèke ozemlja, s katerega je še možen vpliv na
kvaliteto vode v zajetjih (Odlok o ........, 100/1999).
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Opis izvirov krajevnih vodnih virov obèine Pivka
Izvir Pivke
Je obèasni kraški dolinski izvir. Glede na velikost pretoka, trajanje in geomorfologijo ter
kraške oblike v okolici je mogoèe domnevati, da je izvir Pivke povezan z relativno
pomembnimi kraškimi vodnimi žilami, ki pa so relativno blizu pod površjem. Izvir je v
rudistnem apnencu, prekritem z aluvialnim nanosom. V širši okolici so tudi kozinski apnenci.
Meja med tem in krednim apnencem je erozijska. Relativno blizu pod površjem naj bi bile
neprepustne kamnine flišne serije (Krajevni,.....).
Ožje varstveno obmoèje zajema zgornji del aluvialne ravnice okoli samega izvira, od koder se
neposredno stekata padavinska in epikraška voda, ter spodnje dele poboèij v zaledju ravnice z
izvirom (ožje zbirno obmoèje na zakraselem svetu) (Krajevni vodni viri-obèina Pivka).
Izvir Pivke je tako varovan le s 1. vodovarstvenim obmoèjem.
Izvir pod Ovèjakom
Njegovo zaledje je delno v flišu, delno v apnencu (Habiè et al., 1987, str. 12).
Izvir je zašèiten z 2. vodovarstvenim obmoèjem.
Na desnem bregu Pivke so znotraj obèine Pivka izviri v strugi Pivke pod Slovensko vasjo,
Trnski izviri ter izvir Mišnice pod Parjem, ki obèasno prelivajo kraško vodo Javornikov. Za
kaptažo izviri niso primerni, ker presušijo veè mesecev na leto, sicer pa izdatno bogatijo
vodotok Pivke. Potrebna je zašèita v smislu 3. vodovarstvenega obmoèja. Skupna voda Pivke
namreè ponika v strugi pred Prestrankom in se verjetno steka k Malnom. Tu se pokaže tudi
problem zašèite Pivke v celoti, ki ga je treba reševati skupaj z zašèito Malnov (Habiè,
Gospodariè, Kogovšek, in drugi, 1987, str. 12). Kljub temu predlogu pa le ti izviri niso
zašèiteni.
Varovalni pasovi zajetij v Košanski dolini
Nad Narinom imamo veè zajetij (na Koritih, v Kernici, pod Bregovi, Moèila) v flišnih grapah,
kjer se stalna voda pojavlja ob prelomih (prelomni izviri) ali v pešèenjakovih plasteh. Zaledja
so v travniškem in gozdnatem svetu, kjer razen železnice ni potencialnih onesnaževalcev. Na
Inštitutu za raziskovanje krasa so varovalne pasove zaèrtali po morfologiji flišnega terena.
Njihovo mnenje je bilo, da bi morali vse kaptirane izvire ograditi, dranažni obseg izvirov
omejiti na premer 200 m, z tretjim vodovarstvenim obmoèjem pa omejiti zaledja, ki obsegajo
na Koritih 0,2 km2, v Krnici 0,3 km2, v Bregovih 0,1 km2 in v Moèilih 0,07 km2 površine
(Habiè et al., 1987, str. 12, 13). Vsi ti izviri so dejansko tako zašèiteni z vsemi tremi
vodovarstvenimi obmoèji.
Južno od Nadanjega sela sta zajetji v Zgonu in Lozice, ki zajemata vodo iz grebena in poboèja
na Rtih. Tretje vodovarstveno obmoèje zajema okrog 0,15 km2 gozda, ožje vodovarstveno
obmoèje 100 m okrog obeh zajetij, prvo vodovarstevno obmoèje pa neposredno ograditev
zajetij (Habiè et al., 1987, str. 13).
Pri Stari Sušici je zajetje Obroèega potoka in izvirov Curek ter Božjanovec v dveh južnejših
grapah. Grape segajo kilometer daleè proti zahodu do grebena Zavrha, kjer je razvodni greben
z desnimi pritoki N. Reke. To obmoèje (okrog 1 km2) predstavlja 3. vodovarstevno obmoèje,
z 2. vodovarstvenim obmoèjem pa so omejili ožji, okrog 200 m pas pri omenjenih zajetjih.
Najožji pas pa je ob zajetjih ograjen (Habiè et al., 1987, str. 13).
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Gornja Košana ima zajetje vode v južnih grapah, ki prav tako kot Obroèi potok segajo do
razvodja s pritoki N. Reke. Širše vodovarstveno obmoèje zajema okrog 0,5 km2 flišnega, z
gozdom porašèenega sveta in zavzema tudi Studenški potok ter potok pod Pungratom. Ožji
vodovarstveno obmoèje pa varuje 100*100 m površine okrog zajetij v grapah in na bregovih
(Habiè et al., 1987, str. 14).
Zajetje Padež
Padež je pritok reke Reke. Zajetje zbira vodo iz flišnih kamnin (laporji, gline, pešèenjaki,
kalkareniti, breèe, konglomerati) in iz geološko mlajših aluvialnih nanosov v ravnem
dolinskem dnu potoka Padež ter njegovega pritoka Suhorice, ki se izliva v Padež tik nad
zajetjem. Padež je najdaljši pritok Reke in izvira južno od glavnega slemena Brkinov, pod
Mršami in Orehkom nad Markovšèino. Pritok Suhorica pa izvira na severni strani osrednjega
slemena Tatre-Harije, v dolini med Pregarjami in Preložami (Krajevni vodni vir-obèina
Pivka).
Ožje vodovarstveno obmoèje zajema obmoèje aluvialne ravnice okoli izvira (100 m navzdol
in 100 m navzgor), aluvialno dno dolin ob Padežu in Suhorici (okoli 1,5 km navzgor)
vkljuèno s strugama potokov ter del poboèja v zaledju nad izvirom (70 m relativne višine)
(Krajevni vodni vir-obèina Pivka).
Širše vodovarstveno obmoèje pa zajema površinske vodne tokove celotnega poreèja Padeža in
Suhorice nad zajetjem, kar pomeni vodne tokove z njihovimi neposrednimi zbiralnimi
obmoèji (spodnji deli dolin) in torej ne prav do orografske razvodnice.
Obseg vodovarstvenih obmoèij temelji predvsem na predvidevanju, da je pomemben delež
vode v zajetju podtalnica v aluvijalnem dolinskem dnu, ki se napaja iz struge Padeža.
Aluvialni sedimenti so sicer dober èistilni filter za vodo, vendar je na najbližjem mestu
razdalja med Padežem in zajetjem premajhna (50 m), da bi sediment prenesel veèje
koncentracije onesnaženja. Po drugi strani pa takemu vodozbirnemu podroèju preti nevarnost
poèasnega zasièevanja s polutanti, ki sicer lahko prihajajo zelo od daleè in se zbirajo z velikih
površin, ko pa dosežejo zajetje, ostane to onesnaženo dolgo èasa. Zato morajo biti posebej
varovani vsi površinski vodni tokovi, ki se stekajo v Padež in Suhorico nad zajetjem, saj ti
napajajo talno vodo v aluvialnem dnu (Krajevni vodni vir-obèina Pivka).
Zajetje Podtabri
Podtabri je gravitacijsko - poboèni izvir na stiku prepustnih (karbonatnih) plasti z
neprepustnimi. Gre za kontakt foraminiferskih apnencev in laporjev z rakovicami in
globigerinami (E1), ki jim sledi fliš (E2) (Krajevni vodni vir-obèina Pivka).Varovan je z vsemi
tremi vodovarstvenimi obmoèji.
Zajetje na Koritih
Le to zajetje ni zašèiteno z nobenim vodovarstvenim obmoèjem.
Kljub temu, da je bil leta 1995 s strani obèine Postojna podan predlog o zavarovanju Malnov
s širšimi vodovarstvenimi pasovi je ostalo le pri predlogu. Tako so Malni z obèinskim
odlokom obèine Postojna varovani le z najožjim vodovarstvenim obmoèjem. Tu je problem
pri tem, ker bi širše vodovarsteno obmoèje bilo znotraj veèih obèin (Postojna, Cerknica,
Pivka) (Obèina Postojna-telefonski intervju). Z Zakonom o dopolnitvi Zakona o vodah
(52/2000), ki pravi, da se »Obmoèje vodovarstvenega pasu za zašèito vodnih virov, ki ležijo
na ozemlju veèih obèin oziroma katerih vpliv sega na obmoèje veèih obèin, doloèi z odlokom
Vlada Republike Slovenije« ter tudi z novim Zakonom o vodah (67/2002) Vlada RS do sedaj
še ni poskrbela za zavarovanje tako pomembnega kraškega zajetja Malnov. Po podatkih, ki
sem jih prejela iz Geološkega Zavoda Slovenije ter tudi iz Naravovarstvenega atlasa Slovenije
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je na obmoèju obèine Pivke zarisan 4. vodovarstveni pas (po ugotovitvah zarisan predlog).
Jaz ga bom jaz pri vrednotenju upoštevala, ker se mi zdi pomembno zaradi zašèite zajetja
Malni, kajti s sledenji vode so bile dokazane povezave, da se vode od tu iztekajo tudi proti
Malnom. Malni oskrbujejo z vodo tako obèino Postojno kot tudi veèji del obèine Pivka
(izjema so le naselja Šilentabor, Ribnica, Buje, Suhorje).

2.4. ZNAÈILNOSTI DIVJIH ODLAGALIŠÈ ODPADKOV V OBÈINI
PIVKA POPISANIH L.1999
Ozemlje, ki je bilo pregledano na obmoèju obèine Pivka meri 223,3 km2. Po štetju leta 1994
je v njej živelo 5925 prebivalcev. Pregledali so 29 vasi z bližnjo okolico, kjer so našli 30
divjih odlagališè odpadkov. Po mnenju popisovalcev pa to naj ne bi bila vsa divja odlagališèa.
Okvirna skupna površina vseh odlagališè je znašala 37.800 m2, tako je bila povpreèna
površina divjega odlagališèa v obèini Pivka 1260 m2. Razporejenost divjih odlagališè je bila
enakomerna, kar pomeni, da je imela skoraj vsaka vas po eno divje odlagališèe oziroma so
bila nekatera divja odlagališèa skupna za veè vasi (Klenik-Palèje, Parje-Palèje, Kal-Neverke,
Dolnja Košana-Èepno).
Veèina divjih odlagališè je ležala ob makadamski cesti-76,6%, ob asfaltni cesti-16,6%, ob
poteh pa 6,6%. Ti rezultati so pokazali, da so ljudje odpadke v veèini primerov vozili na
traktorski oziroma avtomobilski prikolici na kakšen bolj skrit kraj. Znaèilnost veèjih divjih
odlagališè je bližina obraèališèa.
Glede na oddaljenost divjih odlagališè od naselja so prevladovala odlagališèa, ki so bila
oddaljena okoli 1000 m in veè, sledila so jim odlagališèa oddaljena od 500-1000 m. Divja
odlagališèa, uvršèena v razred do 100 m ter od 100-500 m so si bila enakovredna. Najmanj jih
je bilo znotraj naselij. Povpreèno divje odlagališèe je tako bilo l. 1999 v obèini Pivka od
naselja oddaljeno okoli 550 m.
Po sestavi odpadkov so loèili dve vrsti odlagališè in sicer odlagališèa z mešano sestavo
odpadkov, ki jih je bilo najveè ter divja odlagališèa gradbenega materiala. Odlagališè z
mešano sestavo odpadkov (industrijski, kosovni, gospodinjski, organski, gradbeni in kmetijski
odpadki) jih je bilo v obèini 13. Divjih odlagališè gradbenega materiala pa je bilo v obèini 6.
Leta 1999 je bilo svežih divjih odlagališè v obèini 19 (mešanih 13+6 gradbenih), opušèenih
ali napolsvežih je bilo 9, sanirani pa sta bili dve divji odlagališèi.
Glede na obliko so prevladovala divja odlagališèa v obliki nasipov - 9, sledila so jim divja
odlagališèa v obliki kupov - 7 ter izpopolnjav - 7. Najmanj pa je bilo takšnih, ki so bila
razvleèena na veliki površini in težko doloèljivih dimenzij - 5.
Glede na rabo tal so prevladovala divja odlagališèa ob asfaltnih in makedamskih cestah - 8, tu
je tudi bilo najveè odpadkov, sledila so divja odlagaišèa v gozdu - 7, in na travnikih -7.
Najmanj jih je bilo na robovih njiv - 3 in naselij - 5 (Podoba divjih ......, l. 999).

2.5. ANALIZA DIVJIH ODLAGALIŠÈ ODPADKOV V OBÈINI PIVKA
POPISANIH L. 2005
Kljub temu, da obstaja veè razliènih naèinov pridobivanja podatkov o divjih odlagališèih
(npr. aerofotointerpretacija), je terensko delo s sistematiènim kartiranjem še vedno
najpogostejši ter ob zadovoljitvi doslednosti tudi najzaneslivejši naèin pridobivanja podatkov
divjih odlagališè. Pri tem je pregled celotne površine izjemno zamuden in nesmiselen, saj je

49

veèina divjih odlagališè v obmoèjih, kjer se èlovek pogosteje zadržuje (Šebenik, 1994, str.
25). Tudi sama sem tako upoštevala naslednje predloge:
-»neurejena odlagališèa je treba iskati, saj na daleè najveèkrat niso vidna
-predvsem v bližini naselij je treba pregledovati tudi lahko dostopen teren zunaj poti«
(Šebenik, 1994, str. 26).
S pomoèjo terenskega dela, kjer sem najveè pozornosti posvetila najbolj izpostavljenim
obmoèjem za odlaganje odpadkov, (pregled površin ob cestah, makadamskih ter slabše
prevoznih poteh, primernih konkavnih mikroreliefnih oblik vstran od voznih poti (brezna,
vrtaèe, vidne vhodne dele jam, jarke ter druge kope) grmovnih, gozdnih ter drugih površin v
zarašèanju, travnikov in pašnikov ter drugih površin v okolici naselij, ki niso nujno dostopna z
vozili, ...) sem pridobila informacije o lokaciji ter drugih lastnostih t.i. divjih odlagalilišèih
odpadkov. Tako sem izdelala kataster divjih odlagališè odpadkov, sestavljenih iz popisnih
listov izdelanih za vsako lokacijo odloženih odpadkov, ki vsebujejo identifikacijske podatke,
podatke o legi odlagališèa ter ostale informacije vkljuèno s fotografijami. Kataster je
sestavljen iz dveh razliènih, a med seboj dopolnjujoèih listov. Na prvem listu sem tako na
terenu zbrala splošne podatke o odlagališèu, drugi list pa namenila ugotavljanju ocene
pokrajinskega vpliva odpadkov na kraško podzemno vodo ter vrstnemu redu sanacije.
Lokacijo odlagališè, pridobljeno s pomoèjo GPS sprejemnika sem oznaèila tudi na DTK
1:50.000.
Kot sem že omenila sem kartirala vidna divja odlagališèa odpadkov v obèini Pivka, pri tem
sem za odlagališèe popisala odložen material, katerega prostornina meri 1m3 ali veè.
Nisem upoštevala odpadkov na urbanih površinah (npr. na dvorišèih) ter že zasutih in tako
nevidnih odlagališè odpadkov.
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POPISNI LIST ZA ODLAGALIŠÈA ODPADKOV OBÈINE PIVKA
(podatki pridobljeni na terenu)
ŠTEVILKA ODLAGALIŠÈA.............................
BLIŽNJE NASELJE______________________

POVRŠINA ODLAGALIŠÈA_________m2

GEOGRASFSKA LEGA
X=_______________
Y=_______________

POPISOVALEC:

NADMORSKA VIŠINA
H=
m

DATUM:

RELATIVNA VIŠINA GLEDE NA NASELJE
1.pod naseljem
2.v isti višini
3.nad naseljem

RABA TAL
1.gozd
2.gozdni rob
3.grmišèe
4.travnik, pašnik
5.njiva
6.površina v zarašèannju
7.urbana površina
8.rob ceste, poti, železnice
9._______________
DOSTOP DO ODLAGALIŠÈA
1.asfalt
2.makadam
3.kolovoz
4.steza
5.drugo_____________
ODDALJENOST OD POTI
___________________ m

RAZDALJA OD NASELJA
1.nad 1000m
2.od 500 do 1000 m
3.od 100 do 500 m
4.pod 100 m
5.znotraj naselja
OŽJA RELIEFNA LEGA
1.ravna tla
2.vrtaèa
3.brezno
4.jama
5.struga vodotoka
6.reèni breg
7.grapa
8.del poboèja
9.drugo
ŠIRŠA RELIEFNA LEGA
1.ravnina
a.aluvialna ravnica Pivke
b.kraška jezera
2.poboèje
3.drugo______________
BLIŽINA VODE
1.obmoèje kraškega jezera
2.poplavna ravnica Pivke
3.nad kraškim izvirom
4.bližina kraškega izvira
5.bližina kraškega ponora
6.na bregu stojeèe vode
7.struga vodotoka
8.breg vodotoka
9.drugo______________
OPIS ODLAGALIŠÈA

KOLIÈINA ODPADKOV______________m2

VRSTA ODLAGALIŠÈA
1.splošno
2.zasebno
3.enkratno
4.industrijsko

STANJE ODLAGALIŠÈA
1.aktivno
2.neaktivno
UREJENOST ODLAGALIŠÈA
1.ograja
2.tabla za prepoved odlaganja
3.ni urejeno
ODPADKI
___%komunalni
___%kosovni
___%kmetijski
___%industrijski, obrtni
___%gradbeni
___%izkopi, jalovina
___%nevarni
___%drugo

OPOMBE
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Viri za popisni list: Plut, D., 1981: Neurejena odlagališèa odpadkov v Beli krajini; Plut,
D.,1985: Odlagališèa trdih in tekoèih odpadkov – nov antropogeni element v pokrajiniKataster smetišè; Šebenik, I., 1994: Pokrajinske znaèilnosti manjših neurejenih odlagališè
odpadkov v Sloveniji – obrazec za popis manjših neurejenih odlagališè odpadkov; Kušar, S.,
2000: Geografske znaèilnosti odlagališè odpadkov na Ljubljanskem polju – Popisni list za
odlagališèa odpadkov na Ljubljanskem polju.
Tabela 1: Tipi odpadkov na Popisnem listu za divja odlagališèa odpadkov v obèini Pivka
Tip
odpadkov
komunalni

Vrsta odpadkov

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki, ki so po
svoji naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni (Pravilnik...., 2000)
Sem sodijo: organski odpadki iz gospodinjstev, steklo, papir, karton, drobne
kovine, odpadki, ki nastanejo pri èišèenju dimnikov, tekstilje, oblaèila, drobna
plastika, odpadki z vrtov in parkov, odpadki pri èišèenju cest,...
kosovni
Kosovnih odpadkov zaradi njihove teže, velikosti ali prostornine ni mogoèe
odvažati tako pogosto kot gospodinjskih ali njim po sestavi podobnih
odpadkov; odvažajo se v obèasnih zbiralnih akcijah nekajkrat na leto.
(Aktualni....internet)
Sem sodijo: veèji odpadki: velike gospodinjske naprave, bela tehnika,
elektrièni aparati, pohištvo in ostali veèji leseni kosi, kopalniška oprema, stara
kolesa in smuèi, talne obloge in preproge, veliki železni in kovinski kosi, veliki
nekovinski kosi (vzmetnice), izrabljene avtomobilske gume, ...
kmetijski
Odpadna živalska tkiva, odpadna rastlinska tkiva, živalski iztrebki, urin in
gnoj, les; odpadki pri izkorišèanju gozdov,...
industrijski, Odpadki iz industrijskih in obrtnih obratov
obrtni
Odpadki iz proizvodnje hrane, lesni odpadki, odpadki iz proizvodnje papirja,
tekstilni odpadki iz industrije, žlindra,.....
gradbeni
Gradbeni odpadki so mešanica materialov, ki nastajajo pri podiranju betonskih
ali zidanih konstrukcij, odstranjevanju asfalta in drugih gradbenih ali rušilnih
delih, in gradbeni materiali iz kamenin ali rudnin.
Sem sodijo: beton, opeka, plošèice, keramika, les, steklo, plastika, kovine,
ruševine, vreèe cementa, apna, asfalt, ki ne vsebuje katrana,...
izkopi,
Zemlja in kamenje, ki ne vsebujeta nevarnih snovi ter drugi zemeljski izkopi,
jalovina
ki ne vsebujejo nevarnih snovi; pesek, prod, vodni mulj, jalovina, ki ne vsebuje
nevarnih snovi
nevarni
Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali veè nevarnih lastnosti. Odpadek
je nevaren tudi, èe je pomešan z nevarnimi odpadki
Sem sodijo: barve, laki, kiti, tesnila, lepila, èistila, kozmetika na alkoholni
osnovi, toniki in losioni, tablete, preparati za lase, laki za nohte, razpršilci,
izrabljena motorna vozila, motorno olje, bencin, avto-kozmetika, oljni filtri,
sestavine, ki vsebujejo živo srebro, PCB-je, zavorne tekoèine, zavorne obloge,
ki vsebujejo azbest, tekoèine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi,
odpadno strelivo, odpadni ognjemetni izdelki, drugi odpadni eksplozivi,
zavržene kemikalije in plini v posodah, baterije (svinèeve, nikelj-kadmijeve,
baterije, ki vsebujejo živo srebro), akumulatorji, izolirni materiali, ki vsebujejo
azbest ali druge nevarne snovi, bolnišnièni odpadki, elektrofilterski pepel,
fluorescentne luèi, fotokemikalije, živosrebrni termometri, agrokemièni
pripravki in njihove embalaže, premogov katran in katranski izdelki, asfalt, ki
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vsebuje katran, odpadki, katerih vsebina ni doloèljiva
Tip odpadkov na divjih odlagališèih je na terenu doloèen na podlagi seznama, ki je bil
oblikovan s pomoèjo klasifikacijskega seznama odpadkov (Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih odpadkov- 84/1998 ter na osnovi Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, Klasifikacijski seznam
odpadkov - 20/2001, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki13/2003), Pravilnika o odlaganju odpadkov-5/2000, Aktualnih kazalnikov za odpadkeInternet ter zakona o varstvu okolja (Zakon...., 2004).
Na obmoèju obèine Pivka sem s pregledom terena v aprilu, od 8.4.2005 do 4.5. 2005, s
pomoèjo GPS sprejemnika evidentirala 88 divjih odlagališè odpadkov na skupni površini
223,25 km2. To pomeni, da predstavljajo zasmetene površine 0,053% ozemlja obèine Pivka.
Na njih znaša skupna ocenjena kolièina odloženega materiala 662.195 m3. Zasmetene
površine se v glavnem nahajajo v bližini naselij, kjer je še mogoè dovoz z motornimi vozili.
Tako sem podrobneje pregledovala vse cestne površine, makadamske ceste in kolovoze, bolj
zarašèene površine, skrite, ter druge lažje ali težje dostopne površine v bližini naselij, kjer je
bila najveèja verjetnost, da se nahajajo divja odlagališèa odpadkov. Ponekod sem si lahko
pomagala tudi z nekaterimi domaèini, ki so odloèno proti odlaganju odpadkov v naravo. Le ti
so mi po pravici povedali kje se te »èrne toèke« nahajajo. Drugi, ki pa so verjetno med tistimi,
ki se tudi sami posložujejo takšnega odlaganja v naravo so rekli, da v njihovem naselju in
okolici ni nobenih divjih odlagališè odpadkov. To se mi je zdelo skoraj neverjetno, tako da
sem jih sama v takšnih primerih našla kar nekaj.
Na obmoèju obèine Pivke je povpreèno 0,39 odlagališè/km2. Številka je navidezno majhna
zaradi velike velikosti celotne obèine. Le ta se veèinoma nahajajo v bližini naselij, tako da èe
bi izraèunala le ta na obmoèju naselij bi bila ta številka veliko veèja. Najmanj divjih
odlagališè odpadkov je na bolj »intenzivno« obdelanih kmetijskih površinah. Le tu je namreè
manj primernih mest za odlaganje in so le ta tudi bolj vidna. Najveè sem jih tako našla na
robu gozdnih površin.
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Graf 1: Delež odlagališè odpadkov v obèini Pivka po kolièini odpadkov
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Vir: Požar, 2005
Po moji oceni znaša skupna kolièina vseh odpadkov v obèini Pivka kar 662.195 m3.
Povpreèna kolièina odpadkov na odlagališèe tako znaša 7525 m3. Razlog za takšne kolièine
odpadkov gre verjetno pripisati samemu kraškemu reliefu, ker zaradi kraških oblik ponuja
precej možnosti za bolj »skrita« odlagališèa odpadkov. Poleg tega pa je tu tudi zaradi krasa
manj obdelovalnih površin, ki bi verjetno vplivale na manjšo kolièino odpadkov.
Veèina odlagališè (graf 1) v obèini Pivka je manjših od 1000 m3, kar 73,8% odlagališè. Delež
odlagališè veèjih od 1000 m3 pa prav tako ni majhen, saj znaša kar 26,2%, oziroma
predstavlja 23 odlagališè odpadkov. Na njih je odloženo kar 98,6% odpadkov ali 652.700 m3
odpadkov. Število odlagališè, kjer je kolièina odpakov veèja od 10.000 m3 znaša 10, kar
predstavlja 11,4% vseh odlagališè odpadkov. Delež odpadkov na njih je kar 91,1% oziroma je
na njih kar 603.000 m3 odpadkov. Medtem, ko je na odlagališèih, ki imajo do 1000 m3,
njihovo število je 65, delež odpadkov le 1,4% oziroma 9495 m3 odpadkov. Na odlagališèih v
velikosti do 100 m3 je le 0,2% oziroma 1620 m3 odloženih odpadkov, medtem, ko jih je
številèno kar 48. Na najveèjem odlagališèu je kar 280.000 m3 odpadkov. To odlagališèe se
nahaja v breznu, katerega globino je težko oceniti. V njem se nahaja veliko raznovrstnih
odpadkov. Po mojem je to odlagališèe prava »tempirana bomba«. Za obmoèje obèine Pivka je
torej znaèilno, da je številèno najveè odlagališè velikih do 100 m3, kar je 54,5% vseh
odlagališè, na njih pa je najmanj odloženega materiala, le 0,2% odpadkov. Medtem, ko je na
odlagališèih veèjih od 1000 m3, ki predstvaljajo 26,2 vseh odlagališè odloženih kar 98,6%
odpadkov. Tako kot je Kušar ugotovil ugotavljam tudi jaz, da je trditev Šebenika (1994, str.
51), da » so manjša odlagališèa pomembna tudi z vidika kolièine odpadkov in ne le zaradi
njihove številènosti« v nasprotju z mojo ugotovitvijo za obèino Pivka.
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Karta 2: Velikost odlagališè odpadkov v obèini Pivka (po kolièini odpadkov v m3)
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Graf 2: Delež odlagališè odpadkov po površini odlagališè
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Vir: Požar, 2005
Skupna ocenjena zasmetena površina znaša v obèini Pivka kar 118.698 m2. Tako merijo
odlagališèa v povpreèju kar 1349 m2. To je veliko veè kot je merilo povpreèno odlagališèe v
Sloveniji (135 m2; Šebenik, 1994, str. 50) ter na Ljubljanskem polju 445 m2 (Kušar, 2000, str.
33). V primerjavi s popisom obèine l. 1999 so si številke precej podobne, saj je po njihovi
oceni povpreèno odlagališèe takrat merilo 1260 m2.V primerjavi s Kušarjem je tu povpreèno
odlagališèe obsežnejše zaradi manjšega števila odlagališè, saj znaša pri Kušarju zasmetena
površina v celoti 163. 400 m2. (Kušar, 2000, str. 32) Kot sem že prej ugotovila je kolièina
odpadkov ugotovljena v obèini Pivki bistveno veèja kot jo je Kušar ugotovil na Ljubljanskem
polju. Verjetno je to pogojeno s kraškim reliefom, ki »ponuja oèem veè skritih globin«. Za
obèino Pivko je torej znaèilno manjše število odlagališè, ki pa imajo veliko kolièino
odpadkov. Kar 88,6% odlagališè (graf 2) je veèjih od 10 m2. Tu je 99,99% vseh odpadkov.
Najveè, 47,7% se jih nahaja v velikostnem razredu med 10 in 100 m2, tu je pa le 0,5% vseh
odpadkov in pokrivajo le 1,4% vse zasmetene poršine. 4,6% odlagališè se nahaja v
velikostnem razredu nad 10.000 m2 ter pokrivajo kar 55,2% vse zasmetene površine. Tu je
tudi prièakovano najveèji delež odpadkov, ki znaša 70,3%. Za odlagališèa v obèini Pivka
velja, da delež odpadkov raste vzporedno s površino odlagališè. Najobsežnejša odlagališèa
imajo tudi najveèje kolièine odpadkov. Prav tako imajo tudi brezna in vrtaèe, kjer se nahajajo
odlagališèa velik obseg ter globino.
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Graf 3: Delež posameznih tipov odpadkov na odlagališèih
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Vir: Požar, 2005
Najveèji delež (graf 3) od vseh odloženih odpadkov v obèini Pivka predstavljajo kosovni
odpadki 39,9%, temu sledi gradbeni material (22,2%), na tretjem mestu so kmetijski odpadki
(10,2%). Delež nevarnih odpadkov je visok in predstavljajo 6,3% vseh odpadkov. Le ta bi bil
še nekoliko višji, èe bi mednje uvrstila tudi material odlagališèa, kot je kurjenec, ki je
pomešan še z drugimi težko doloèljivimi odpadnimi in verjetno nevarnimi snovmi.
Komponentne teh odpadkov so bile po videzu težko doloèljive (tekoè, izredno smrdeè
material) in bi bilo potrebno za natanènejšo opredelitev narediti kemijsko analizo. Le te sem
uvrstila med kmetijske odpadke. Med nevarne odpadke sem uvrstila odpadke, ki so uvršèeni v
klasifikacijski seznam nevarnih odpadkov (Pravilnik....., št. 84/1998 in št. 20/2001).
Najpogostejši, ki se med njimi pojavljajo na odlagališèih so izrabljena motorna vozila,
odpadna olja, sem sem uvrstila tudi cisterno za nafto, ker verjetno ni èista, razliène barve,
laki, razpršilci, akumulatorji, zavorne tekoèine, baterije, izolirni materiali; salonitne plošèe,
itd.,......Verjetno je pa delež nevaranih odpadkov še nekoliko višji, ker so le ti pomešani z
ostalimi odpadki in tako nevidni. Delež divjih odlagališè s heterogeno sestavo odpadkov
znaša kar 71,6%. To dokazuje, da gradbeni in odloženi izkopani material, ki predstavljata z
vidika tipa odpadkov najnižjo nevarnost vpliva na kraško podzemno vodo, privlaèita tudi
ostali bolj nevarni material.
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Karta 3: Odlagališèa odpadkov po tipu materiala (glede na stopnjo najvišje nevarnosti)
ODLAGALIŠÈA ODPADKOV PO TIPU MATERIALA V OBÈINI PIVKA
( glede na stopnjo najvišje nevarnosti)
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Karta 4: Velikost in tip materiala odlgališè odpadkov v obèini Pivka

VELIKOST IN TIP MATERIALA ODLAGALIŠÈ ODPADKOV V OBÈINI PIVKA
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Graf 4: Odlagališèa odpadkov glede na relief odložitve (ožja reliefna lega)
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Vir: Požar, 2005
Najveè odlagališè (graf 4), 54,5% leži glede na ožjo reliefno lego na ravnih tleh. Le ta se
lahko glede na širšo lego nahajajo tako na ravnini kot so lahko tudi del poboèja. Po kolièini
odpadkov (graf 5) pa so glede na ožjo reliefno lego na drugem mestu. Tu je 26,5% vseh
odpadkov. Glede na število (graf 4) so odlagališèa v vrtaèah na drugem mestu, njihov delež je
23,9%. Delež odpadkov (graf 5) v vrtaèah pa znaša 16,5%. Po številu (graf 4) so na tretjem
mestu odlagališèa, ki ležijo glede na ožjo reliefno lego na poboèju. Tukaj je kot poboèje
oznaèena reliefna lega, kjer pride do spremembe naklona glede na okolico, in odlagališèe ne
pripada nobeni drugi zgoraj našteti kategoriji. Sem so uvršèena odlagališèa, ki so v ožjem ter
so lahko tudi v širšem pogledu del poboèja oziroma ravnine. Njihov delež je 13,6%, tu pa je
(graf 5) 12,3% vseh odpadkov. Glede na število odlagališè (graf 4) zasedajo èetrto mesto
odlagališèa, ki se nahajajo v breznih, odlagališèa v grapah ter odlagališèa na reènih bregovih.
Odlagališèa v breznih (graf 5) pa so po kolièini odpadkov na prvem mestu, saj je tam
odloženih kar 44,1% vseh odpadkov, medtem ko imajo odlgališèa v grapah 0,2% odpadkov,
na reènem bregu pa je 0,1% vseh odpadkov. V strugah vodotokov (graf 4) je 1,1% odlagališè,
tu je (graf 5) 0,3% vseh odpadkov. Našla nisem nobenih vidnih odlagališè odpadkov, ki bi
ležali npr. na vhodu v jamo, prav tako pa se tudi pod kategorijo drugo ni uvrstilo nobeno
odlagališèe.
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Graf 5: Delež odpadkov glede na relief odložitve (ožjo reliefno lego)
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Vir: Požar, 2005
Graf 6: Odlagališèa odpadkov glede na relief odložitev (širša reliefna lega)
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Gledano na širšo reliefno lego (graf 6), je najveè odlagališè na poboèju, kar 83%. To je
povezano s samim reliefom obèine Pivke ter z lego naselij, kajti tu je ravninskega sveta
skupaj z ravninami kraških jezer ter aluvialno ravnico Pivke malo.
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Graf 7: Odlagališèa odpadkov glede na odložitev na ravnini
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Vir: Požar, 2005
Glede na število odlagališè na ravnini (graf 7) jih najveè pripada t.i. »ostali« ravnini. Pod to
kategorijo je oznaèena ravnina, ki ne pripada niti aluviualni ravnici Pivke, ne ravnici kraških
jezer. Na njej je 46,7% odlagališè odpadkov glede na ravnino. 40% jih je na aluvialni ravnici
Pivke, 13,3% pa na ravnici kraških jezer.
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Graf 8: Bližina vode odlagališè odpadkov
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Vir: Požar, 2005
Od 6,8% odlagališè odpadkov (graf 8), ki se nahajajo v bližini vode, se jih najveè nahaja na
poplavni ravnici Pivke (2,3%) ter na bregu vodotoka (2,3%). 1,1% oz. 1 odlagališèe odpadkov
je v bližini kraškega izvira. Le to se nahaja v bližini izvira reke Pivke. Prav tako se eno oz.
1,1% odlagališè odpadkov nahaja v strugi vodotoka. Niti eno odlagališèe se ne nahaja na
obmoèju kraškega jezera, nad kraškim izvirom, v bližini kraškega ponora ter na bregu stojeèe
vode.
Najveè odlagališè odpadkov, 93,2%, se nahaja pod kategorijo drugo. Tu so tista odlagališèa,
ki niso v bližini vode in tista, ki so toliko oddaljena od vode, da jih katastrofalno visoke vode
veè ne dosežejo. Kot kaže spodnji graf (graf 9) se jih tako nad vodotokom oz. kraškim
jezerom, ki pa so od njih dovolj oddaljena, da jih ne zajamejo katastrofalno visoke vode
nahaja 28,8%. 71,2% pa jih je takih, ki niso v bližini vode.
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Graf 9: Bližina vode - podrobnejša razdelitev kategorije drugo
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Graf 10: Odlagališèa odpadkov glede na rabo tal
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Vir: Požar, 2005
Najveè odlagališè odpadkov (graf 10), 28,4%, se nahaja na obmoèju gozdnega roba.
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Tu je kar (graf 11) 38,7% vseh odloženih odpadkov. Na drugem mestu (graf 10) so po
številènosti odlagališèa, ki se nahajajo na travniku oziroma pašniku. Delež teh je 25%, tu je
tudi kolièinsko najveè odpadkov (graf 11), 56,4% vseh odpadkov. Vzrok, da je tu najveè
odpadkov je verjetno v tem, da so to površine, ki niso veè namenjene intenzivni obdelavi,
njivam, oziroma so to površine, ki so zaradi kraškega reliefa za bolj intenzivno obdelovanje
manj primerne, hkrati pa so lahko dostopne. Na obmoèju njiv nisem namreè zasledila
nobenega odlagališèa. Na tretjem mestu (graf 10) so po številènosti odlagališèa (14,8%), ki se
nahajajo na površinah, ki se zarašèajo. Pod to kategorijo rabe tal sem uvrstila tiste površine,
kjer se zarašèanje kaže v obliki širjenja grmovnih ter mlajših drevesnih površin. Tu je
odloženih (graf 11) le 1,8% odpadkov. 12,5% odlagališè (graf 10) se nahaja na robu ceste,
poti, železnice. Kolièina odpadkov je tu majhna (graf 11) saj je tu odloženega 0,3% materiala.
Odpadkov je tu malo, ker je to obmoèje bolj vidno in je ob sami cesti manj prostora
»primernega« za veèja odlagališèa odpadkov. Delež odlagališè, ki se nahajajo v grmišèu (graf
10) znaša 10,2%, kjer pa je le (graf 11) 2,33% odpadkov. To kategorijo je bilo ponekod težko
loèiti od kategorije površin v zarašèanju. Po številu odlagališè (graf 10) so na zadnjem mestu
odlagališèa v gozdu (9,1%), kjer pa je le (graf 11) 0,5% odpadkov. Vzrok, da je tu majhno
število odlagališè kot tudi majhna kolièina odpadkov je verjetno v tem, da so gozdna obmoèja
nekoliko težje dostopna ter tudi preveè oddaljena od naselij. Kot sem že zgoraj omenila, je
najveè odlagališè (graf 10) na gozdnem robu, kjer so odlagališèa ravno dovolj blizu naselij ter
tudi dobro dostopna in manj vidna. Veèina odlagališè je lociranih na manj vidnih obmoèjih,
saj jih je skupno v gozdu, gozdnemu robu, grmišèu, ter na površinah, ki se zarašèajo kar
62,5%. Celo odlagališèa locirana ob cesti ali poti se veèinoma nahajajo na bolj zarašèenih,
gozdnatih obmoèjih, zaradi neposredne bližine poti pa sem jih uvrstila v kategorijo rob ceste,
poti, železnice. Tudi na obmoèju urbanih površin, kjer sem upoštevala asfaltirana obmoèja, ki
so skupna last prebivalcev (npr. igrišèa, odprti prireditveni prostori, parkirne površine,...) ter
niso fizièno loèena od okolice (npr. ograjena), nisem našla nobenega odlagališèa.
Graf 11: Delež odpadkov glede na rabo tal

60,00%

56,40%

delež odpadkov

50,00%
38,70%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%
2,33%

0,50%

1,80%

0,30%

0,00%
gozd

gozdni rob

grmišèe

travnik, pašnik

površina v
zarašèanju

rob ceste, poti,
železnice

raba tal

Vir: Požar, 2005

65

Graf 12: Delež odlagališè odpadkov po relativni višini glede na naselje
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Najveèje število odlagališè (graf 12), kar 65 oziroma 73,8% se jih po relativni višini glede na
naselje nahaja nad naseljem. Tam se nahaja (graf 13) 78,5% kolièine vseh odpadkov. Delež
odlagališè odpadkov, ki se nahajajo po relativni višini glede na naselje pod njim (graf 12) je
17,10 %. Delež odpadkov pa znaša (graf 13) le 4,5%. V višini naselja (graf 12) je 8
odlagališè, 9,1%, tam pa je (graf 13) 17% odpadkov. Iz tega je razvidno, da je tako številèno
kot tudi kolièinsko najveè odlagališè odpadkov nad naseljem. Sklepam, da je to pogojeno s
stopnjo opaznosti. Le ti so namreè glede na naselje manj opazni, kot èe se nahajajo pod
naseljem oziroma v višini naselja. Glede na to je tudi povsem razumljivo, da so kolièinsko
najmanjša odlagališèa pod naseljem. Na drugem mestu (graf 13) je delež odpadkov v višini
naselja.

66

Graf 13: Delež odpadkov po relativni višini glede na naselje
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Vir: Požar, 2005
Graf 14: Delež odlagališè odpadkov glede na oddaljenost od naselja (do prve stanovanjske
hiše)
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Vir: Požar, 2005
Veèina odlagališè odpadkov (graf 14), kar 43,2% jih je veè kot 1km oddaljenih od naselja.
Vendar je pri tem potrebno upoštevati, da jih je veèina od teh oddaljenih manj kot 3 km od
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naselja. Kolièinsko (graf 15) to pomeni, da jih je le 28,4% vseh odpadkov oddaljenih veè kot
1000 m od naselja.
Po številènosti odlagališè (graf 14) sledijo tista, ki so od 501 pa do 1000 m od naselja. Delež
odpadkov (graf 15) na taisti oddaljenosti znaša 22,1% in se uvršèa na tretje mesto. Številèno
(graf 14) tako sledijo odlagališèa v oddaljenosti od 100 do 500 m od naselja. Le tu pa je tudi
najveèji delež odpadkov (graf 15), saj ta znaša kar 45%. Znotraj naselja je delež odlagališè kot
tudi delež odpadkov najnižji. Tu se nahaja (graf 14) le 4,5% odlagališè odpadkov, delež
odpadkov (graf 15) pa znaša le 1,1%. Razumljivo je, da je najveèja kolièina odpadkov (graf
15) oddaljena od 100-500 m od naselja. To je namreè tista razdalja, ki je ravno prav oddaljena
od naselja, da so odlagališèa manj opazna ter, da so za sam transport relativno blizu naselju.
Odlagališèa »kvarijo« izgled naselij, zato je njihov delež v samih naseljih nizek, kot je tudi
nizek delež odpadkov.
Graf 15: Delež odpadkov glede na oddaljenost od naselja (do prve stanovanjske hiše)
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Graf 16: Odlagališèa odpadkov glede na vrsto dostopa
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Vir: Požar, 2005
V obèini Pivka (graf 16) je 53,4% odlagališè odpadkov dostopnih po makadamu. Tudi delež
odpadkov (graf 17) je tu najvišji in znaša kar 85,3%. Glede števila odlagališè kot tudi kolièine
odpadkov sledijo tista do katerih vodi kolovoz. Teh je 32,9%, delež odpadkov (graf 17) pa
znaša 11,8%. Po številu odlagališè kot tudi po deležu odpadkov sledijo tista, ki so dostopna
preko asfalta. Teh je 9,1%, delež odpadkov (graf 17) dostopnih preko asfalta pa znaša 2,8%.
Na zadnjem mestu (graf 16) so odlagališèa (4,6%) do katerih vodi steza in tudi delež
odpadkov je tam najnižji (graf 17) ter znaša 0,1%. Najveè odlagališè, kjer so tudi najveèje
kolièine odpadkov so dostopna preko makadama. Makadamske poti so dovolj dobro
vzdrževane, da omogoèajo dovolj dober dostop za vsa motorna vozila ter zaradi manjšega
prometa omogoèajo »oèem bolj skrito odlaganje odpadkov. Prav veèji promet po asfaltnih
poteh je razlog, da so odlagališèa tako številèno kot tudi po kolièini odpadkov na
predzadnjem mestu. Najmanj odlagališè ter najmanj odpadkov je ob stezah, ker so za motorna
vozila težje prevozne oziroma skoraj neprevozne.
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Graf 17: Delež odpadkov po posameznih tipih dostopa na odlagališèe
90,00%

85,30%

80,00%

delež odpadkov

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
11,80%
10,00%
2,80%

0,10%

0,00%
asfalt

makadam

kolovoz

steza

dostop do odlagališèa

Vir: Požar, 2005
Graf 18: Delež odlagališè odpadkov po skupinah oddaljenosti od poti
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Za odlagališèa v obèini Pivka je znaèilno, da so locirana v bližini poti. Do vkljuèno dveh
metrov (graf 18) jih je oddaljenih 72,7%. Tu je odloženih (graf 19) 22,6% vseh odpadkov. Le
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manjši delež (2,3%) odlagališè (graf 18) je stran od poti, oddaljenih veè kot 15 m. Ta
predstavljajo (graf 19) 0,1% odpadkov. Veè kot 30 m ni bilo oddaljeno nobeno odlagališèe.
Kar 90,9% odlagališè odpadkov, kjer je 91,5% vseh odpadkov, je oddaljenih do 5 m stran od
poti, medtem ko je le 9,1% odlagališè, kjer je 8,5% vseh odpadkov, oddaljenih veè kot 5 m
stran od poti. Dostopnost ter s tem zmožnost transporta odpadkov do odlagališè je torej
velikega pomena.
Graf 19: Delež odpadkov po skupinah oddaljenosti od poti
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Graf 20: Vrste odlagališè
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Za obèino Pivka je znaèilno, da je najveèji delež (graf 20) splošnih odlagališè, le teh je 68,2%.
Prav tako so tudi kolièine odloženega materiala tu najveèje, saj je na njih (graf 21) 88,9%
vseh odpadkov. Za splošna odlagališèa je torej znaèilno, da so na njih velike kolièine
odpadkov ter, da osebe, ki so odložile material niso znane. Odpadki se v veèini primerov še
dovažajo na odlagališèe ter jim zato pravimo aktivna odlagališèa, v nasprotju z neaktivnimi,
kamor se odpadki veè ne dovažajo. Splošna odlagališèa so lahko dostopna in se nahajajo v
bližini naselja. Na njih je odloženi material heterogene sestave. Na drugem mestu so po
številu (graf 20) zasebna odlagališèa, 15,9%. Lokacija z enkratnim dovozom materiala je
zasebno odlagališèe, vendar so bila kot zasebna odlagališèa upoštevana le tista, za katera je
bilo nedvoumno jasno, da gre za zasebna. Le ta se nahajajo na ali v neposredni bližini
zasebnih posesti. Zgodilo se je tudi, da so njihovo zasebno last potrdili tudi sami lastniki,
rekoè »saj je na našem terenu«. Zasebna odlagališèa so manjša (graf 21) in predstavljajo le
0,12% vseh odpadkov. Po deležu odlagališè (graf 20) so na tretjem mestu enkratna
odlagališèa, na katerih (graf 21) pa je le 0,01% odpadkov. Za njih je znaèilno, da so manjša
ter, da so nastala na lokacijah, ki še niso bile kontaminirane z odpadnimi snovmi. Gre torej le
za enkratno odložitev. V veèini primerov gre le za gradben in nenevaren material, oziroma za
izkope (prst, kamenje). Enkratna odlagališèa se veèinoma nahajajo tik ob poteh ter pomenijo
nevarnost, da se razvijejo v splošna odlagališèa saj vsaka lokacija odpadkov privlaèi druge
odpadke. Evidentirana so bila 4 industrijska odlagališèa tako, da je njihov delež majhen in
znaša (graf 20) 4,5%. Delež odloženih odpadkov (graf 21) pa predstavlja kar 10,88%. Veèje
industrijsko odlagališèe je imelo kar 60.000 m3 materiala. Tukaj je bilo že prej splošno
odlagališèe, ki naj bi ga sanirali z zasutjem, sedaj pa vozijo sem »kurjenec«, verjetno
pomešan s krmo ter drugimi odpadnimi in nevarnimi snovmi, kajti tu je obmoèje
perutninarske industrije. Iz odlagališèa se širijo zelo neprijetne vonjave. Tu je »tekoèi odpad«,
ki pronica v kras. Ostala 3 odlagališèa so manjša, na njih je bilo odloženo žaganje in iverka
ter drugi leseni odpadni material. Sklepala sem, da sem vozijo domaèini, ki imajo lesno obrt.
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Iz popisa so bila izvzeta obmoèja, kjer podjetja na svojih dvorišèih kopièijo odpadke iz
proizvodnje.
Graf 21: Delež odpadkov v obèini glede na vrste odlagališè
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Graf 22: Aktivnost odlagališè v obèini Pivka
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Kar 89,9% odlagališè (graf 22) v obèini Pivka je še vedno aktivnih. Na njih je 99,2% vseh
odpadkov. Znaèilnost neaktivnih odlagališè je, da se zarašèajo in so tista kjer ni bilo
»svežega«, pred kratkim pripeljanega materiala. Delež teh (graf 22) je 10,2% ter imajo le
0,7% vseh odpadkov.
Graf 23: Urejenost lokacij odlagališè
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Vir: Požar, 2005
Pogoji za ureditev odlagališè so doloèeni s Pravilnikom o odlaganju odpadkov, zato za
nobeno od kartiranih odlagališè ni mogoèe trditi, da je urejeno. (Kušar, 2000, str. 42) Tako so
vsa kartirana odlagališèa v obèini Pivka neurejena. V smislu prepreèevanja nenadzorovanega
odlaganja odpadkov bi bila potrebna postavitev opozorilnih tabel in strožji nadzor nad
nelegalnim odlaganjem odpadkov. Opozorilne table o prepovedi odlaganja (graf 23) ima le
3,4% odlagališè (3 odlagališèa), od teh sta dve aktivni, eno neaktivno, ograjeno ni nobeno.
Razlog, da se ljudje še danes poslužujejo nelegalnega odlaganja odpadkov izhaja iz
preteklosti, ko še ni bilo urejenega ravnanja z odpadki. Tako so bili sami »prisiljeni« poiskati
prostor za odpadke, njihove »slabe« navade pa so prisotne še danes. V Pivki so z
organiziranim odvozom odpadkov prièeli l.1975, medtem, ko so z urejenim odvozom
odpadkov v ostalih naseljih znotraj obèine Pivka prièeli šele l. 1992. V naselju Pivka poteka
odvoz odpadkov enkrat tedensko, v ostalih naseljih obèine pa imajo urejen odvoz odpadkov
na štrinajst dni. Dvakrat letno poteka v obèini zbiranje kosovnih odpadkov, medtem ko ostaja
problem gradbenih odpadkov nerešen. V letu 2005 so prièeli z loèenim zbiranjem odpadkov
ter v Pivki uredili 9 ekoloških otokov. Ekološka otoka imata tudi naselji Petelinje ter Selce,
medtem ko v ostalih naseljih obèine ekoloških otokov še ni postavljenih. Naèrtujejo urediti še
19 ekoloških otokov znotraj obèine. V letu 2005 je bil sprejet letni program ravnanja z
odpadki, ki predvideva 1-krat letno loèeno zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev, prav tako pa tudi za celotno obèino tedenski odvoz komunalnih odpadkov, iz
katerih so izloèene loèeno zbrane frakcije.
74

2.5.1. PRIMERJAVA NEKATERIH LASTNOSTI ODLAGALIŠÈ ODPADKOV PRI
POPISU L. 1999 TER L. 2005
V obèini Pivka je po moji oceni 9 odlagališè od skupnih 88, ki imajo kolièino odpadkov
manjšo od 10 m3, 39 jih je takih, katerih kolièina odpadkov je med 10 in 100 m3, 17 jih ima
od 100 do 1000 m3, 26 jih pa ima kolièino veèjo od 1000 m3.
Skupna ocenjena zasmetena površina znaša tako 118.698m2, torej meri povpreèno odlagališèe
1349 m2. Le ta ocena pa se ne razlikuje bistveno od ocene popisa odlagališè l. 1999, ki ga je
naredila obèina. Povpreèno odlagališèe je merilo 1260 m2. Ocenjena skupna kolièina
odpadkov znaša 662.195 m3, kar pomeni da ima odlagališèe povpreèno 7525 m3 materiala
odpadkov. Le tega ne morem primerjati s popisom iz leta 1999, ker te ocene takrat niso
podali.
Tako po kolièini odpadkov kot po površini odlagališèa je, po popisu l. 2005, kar veliko
velikih odlagališè odpadkov. Kar 34% (30) odlagališè odpadkov je takšnih, ki merijo veè kot
200 m2, od teh pa je 18% takšnih, ki merijo veè kot 1000 m2. V najmanjšem razredu, do 15
m2 jih je 22, kar pomeni 25%. V tretjem razredu, od 50 do 200 m2, jih je 19, oziroma 21,7%.
V drugem razredu, med 15 in 50 m2 jih je 17, oziroma 19,3%. V obèini Pivka prevladujejo
odlagališèa veèja od 200 m2. Tako kot je bilo ugotovljeno s popisom divjih odlagališè
odpadkov l. 1999, ki ga je izdelala obèina Pivka sem tudi jaz ugotovila, da je številèno najveè
odlagališè oddaljenih veè kot 1 km od naselja, nato pa so odlagališèa, ki so od naselja
oddaljena od 501-1000 m. Gledano po kolièini odpadkov pa je le teh najveè v oddaljenosti od
100-500 m od naselja. Le tega ne morem primerjati s popisom l. 1999, ker tega podatka ni. Pri
moji evidentaciji odlagališè se je pokazalo, da je najveè odlagališè dostopnih preko
makadama. Prav tako so ugotovili s popisom l. 1999. Na drugem mestu pride do razlik, ker je
pri meni najveè odlagališè dostopnih preko kolovoza, medtem, ko je bilo l. 1999 ugotovljeno,
da drugo mesto zasedajo odlagališèa ob asfaltu. Morda je vzrok temu, da l. 1999 teren ni bil
dovolj dobro pregledan, kot navajajo tudi sami. Drugih primerjav s popisom iz leta 1999 ne
morem narediti, ker je bilo opisanih le nekaj glavnih lastnosti odlagališè odpadkov. Težko
sem tudi prepoznala popisana odlagališèa odpadkov, saj so bile fotografije iz katerih bi morda
lahko sklepala ali gre za isto odlagališèe slabo razpoznavne, hkrati pa nisem imela podanih
koordinat o samih lokacijah odlagališè odpadkov. Le ta so bila namreè roèno vrisana na karto
1:50.000. Za 19 odlagališè od l. 1999 popisanih 30, lahko tako na podlagi opisov lokacij z
zagotovostjo trdim, da gre za ista, že popisana in evidentirana odlaglišèa odpadkov. Za ostalih
11 pa le tega ne morem trditi. Le eno od teh 19 odlagališè ni veè aktivno ter tudi ni sanirano. 5
odlagališè je bilo že saniranih, vendar tam le z izjemo enega ni bilo postavljenih nobenih
opozorilnih tabel in tako se na ta mesta ponovno kopièijo odpadki ter so le ta ponovno
aktivna. Izkopan ter gradben material se ponovno odlaga tudi na mestu odlagališèa, kjer je
postavljena opozorilna tabla in je bilo odlagališèe v preteklosti že sanirano.
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2.6. PREDLOG GEOGRAFSKE METODE POPISA IN SANACIJE
ODLAGALIŠÈ ODPADKOV KRAŠKIH OBÈIN (PRIREJENA ZA
OBÈINO PIVKA)
2.6.1. OCENA VPLIVA ODLAGALIŠÈ ODPADKOV NA KRAŠKO PODZEMNO
VODO
Ocena vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo je doloèena na podlagi
seštevanja vrednosti doloèenih kazalcev za podatke o odlagališèih odpadkov. Njihova
vrednost je doloèena s pomoèjo terena oziroma kartografskega materiala. Pri ocenjevanju sem
upoštevala lastnosti odlagališè, podatki pridobljeni na terenu, ter ranljivost kraškega
ekosistema s poudarkom na ranljivosti kraške podzemne vode, katerih podatke sem pridobila
na terenu ter s pomoèjo kartografskega materiala. Skupno sem za vrednotenje izbrala devet
kazalcev, kjer so trije namenjeni lastnostim odlagališèa (povšina odlagališèa, kolièina
odpadkov, tip materiala), šest jih je namenjeno vrednotenju ranljivosti kraške podzemne vode
(vrsta kamnine, ožja lega odlagališèa odpadkov, ocena globine do kraške podzemne vode,
obsežnost in izdatnost vodonosnika, poroznost in petrografski tip vodonosnika, infiltracija).
Pri vrednotenju podatkov za ranljivost kraške podzemne vode sem izbrala šest kazalcev, ker
je ranljivost kraške podzemne vode odvisna od številnih med seboj prepletenih lastnosti. Tako
sem poizkušala dobiti realnejšo oceno. Kljub temu so kazalci o lastnostih odlagališè kot o
ranljivosti kraške podzemne vode enakopravni, saj sem pri slednjih zaradi veèjega števila le
teh vrednosti prepolovila. Vsakemu kazalcu sem zaradi »praviènejšega« vrednotenja doloèila
enako število toèk. Vsako odlagališèe se tako uvrsti v posamezni razred pri vseh kazalcih.
Vrednosti ocen lastnosti odlagališè, ki predstavljajo razlièno stopnjo obremenjevanja, in
ranljivosti kraške podzemne vode se oznaèijo na popisnem listu in zberejo v tabeli. Skupen
seštevek ocen posameznih razredov nam poda oceno o vplivu odlagališè na kraško podzemno
vodo. Višja vrednost ocene pomeni tudi višjo oceno vpliva odlagališèa odpadkov na kraško
podzemno vodo. Odlagališèe se tako uvrsti višje na prednostni list sanacije.
Vrednotenje odlagališè odpadkov je dvostopenjsko, kar pomeni, da se pri vrednotenju o
prednosti sanacije najprej upoštevajo odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo na vodovarstvenih
obmoèjih, saj jih tu ne bi smelo biti. Prav tako je prednostna obravnava odlagališè odpadkov
potrebna na obmoèjih, ki so zavarovana po predpisih o varstvu narave ter na poplavnih
obmoèjih, kjer odlagališè odpadkov tudi ne bi smelo biti. (Pravilnik o odlaganju odpadkov,
5/2000)
Z upoštevanjem vodovarstvenega naèela ter pravilnika o odlaganju odpadkov se tako najprej
sanira odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo znotraj teh obmoèij. V drugi stopnji vrednotenja
odlagališè odpadkov z vidika prednostne sanacije se odlagališèa odpadkov razporedijo znotraj
posamezne skupine prednostne sanacije glede na njihovo oceno vpliva na kraško podzemno
vodo. Višja ocena pomeni, da se odlagališèe uvrsti višje v seznamu prednostne sanacije
znotraj posamezne prednostne skupine.
V prvi stopnji odloèanja o prednosti sanacije je potrebno upoštevati vodovarstvena obmoèja,
kjer imajo prednost odlagališèa prvega, drugega, tretjega in nato èetrtega vodovarstvenega
obmoèja. Velik del kraškega obmoèja obèine Pivke pripada èetrtemu vodovarstvenemu
obmoèju izvira Malnov, ki je pomemben vir pitne vode, s katerim se oskrbuje celotna obèina.
Zato sem to èetrto vodovarstveno obmoèje Malnov uvrstila skupaj z obmoèjem 1.
vodovarstvenega pasu ter z ostalimi zavarovanimi in poplavnimi obmoèji. V obèini Pivka so
zajetja varovana z najveè tremi vodovarstvenimi obmoèji, zato kot obmoèja prednostne
sanacije 4. vodovarstvenega obmoèja, razen Malnov, ki sem ga uvrstila k prvi kategoriji
prednostne sanacije nisem navedla.
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Tabela 2: Prednostna obmoèja sanacije odlagališè odpadkov v obèini Pivka
lestvica obmoèje
1.
1. vodovarstveno obmoèje, 4. vodovarstveno obmoèje Malnov, poplavna obmoèja,
obmoèje nature, ekološko pomembna obmoèja, zavarovana obmoèja
2.
2. vodovarstveno obmoèje
3.
3. vodovarstveno obmoèje
Vir: Požar, 2005
Konèni rezultat sta tabela in zbirka popisnih listov z zbranimi ocenami, s skupno vrednostjo
vseh ocen in stopnjo prednostne sanacije. Za vsako odlagališèe odpadkov se nato posebej
pripiše predlog sanacije izdelan na podlagi lastnosti odlagališèa odpadkov, obmoèij
prednostne sanacije ter oceni ranljivosti obmoèja s poudarkom na ranljivosti kraške podzemne
vode. Predlagana sanacija zajema prvo fazo (odvoz vseh odpadkov, odvoz dela odpadkov,
zasutje odlagališèa odpadkov) na podlagi že zbranih podatkov pa se naslednje faze doloèijo v
primeru dejanske namere po sanaciji odlagališèa.
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Karta 5: Obmoèja prednostne sanacije odlagališè odpadkov v obèini Pivka
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2.6.2. KAZALCI ZA VREDNOTENJE VPLIVA ODLAGALIŠÈ ODPADKOV NA
KRAŠKO PODZEMNO VODO
Izbrani kazalci omogoèajo ocenjevanje vpliva odlagališè odpadkov, ki preko izcednih voda
vplivajo na kakovost kraške podzemne vode.
Kazalci, ki prikazujejo lastnost odlagališè odpadkov
Površina odlagališèa
Površina odlagališèa odpadkov je pomemben kazalec saj se z veèanjem površine odlagališèa
poveèuje tudi obmoèje iztekanja izcednih voda v podzemlje. Tako se z veèanjem površine
odlagališèa ocenjuje tudi veèji vpliv na kraško podzemno vodo.
Hkrati je tudi površina odlagališèa v razmerju s kolièino odpadkov. (Šebenik, 1994, str. 52)
1.
2.
3.
4.

razred: ¢10 m2
razred: 10 - 100 m2
razred: $100 – 1000 m2
razred: $ 1000 m2

V povpreèju meri popisano odlagališèe v obèini Pivka 1349 m2. To je veliko veè kot je merilo
povpreèno odlagališèe v Sloveniji -135 m2 (Šebenik, 1994, str. 50) ter na Ljubljanskem polju
445 m2 (Kušar, 2000, str. 33). Razrede sem tako na podlagi površin odlagališè v obèini Pivka
doloèila sama.
Kolièina odpadkov
Tudi kolièina odpadkov je pomemben kazalec, saj se z veèanjem kolièine odloženega
materiala poslabšuje tudi kvaliteta izcednih vod odlagališèa. Skladno s tem se z veèanjem
kolièine odpadkov ocenjuje veèji vpliv odlagališèa na kraško podzemno vodo.
1.
2.
3.
4.

razred: 1 ¢10 m3
razred: 10 – 100 m3
razred: $100 – 1000 m3
razred: $1000 m3

Povpreèna kolièina odpadkov na odlagališèe popisanih v obèini Pivka znaša 7425 m3. Tako
sem sama oblikovala razrede po kolièini odpadkov, ki so primerni za obèino Pivka.
Tip materiala
1. razred: gradbeni odpadki in odkopan (zemeljski) material
2. razred: nenevarni komunalni odpadki (papir, plastika, steklo, kosovni odpadki)
3. razred: kmetijski odpadki (mrhovina, silaža, hrana, gnoj, tropine,....)
4. razred: nevarni odpadki, ki povzroèijo kemièno onesnaženje podtalnice – industrijski
odpadki in nevarni odpadki iz gospodinjstev (zdravila, razredèila, pesticidi, organska topila,
mineralna olja, fenolne snovi, PCB, ipd.) (Kušar, 2000, str. 15)
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Kot sem že omenila je tip materiala pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na kraško
podzemno vodo zelo pomemben, ker vpliva na kakovost izcedne vode. Voda se ob prehodu
skozi odložene smeti navzame škodljivih substanc. (Kušar, 2000, str. 48)
Odloženi odpadki so veèinoma heterogeni, kar pomeni, da gre za mešanico odpadkov, za
katere se ocenjuje razlièen pokrajinski vpliv.
V kataster se vpiše tipe odpadkov po deležih. Pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na
kraško podzemno vodo pa bom upoštevala tip materiala z veèjim potencialnim tveganjem na
kraško podzemno vodo. Tako bom pri vrednotenju upoštevala tudi Pravilnik o odlaganju
odpadkov (5/2000), ki pravi, da se za nevarne odpadke štejejo tudi odpadki, ki so z njimi
pomešani.
Kazalci za ocenjevanje ranljivosti kraške podzemne vode
Ožja lega odlagališèa odpadkov
1. razred: reliefne oblike, ki predstavljajo najmanjšo nevarnost vpliva /ranljivost z vidika
dostopnosti do kraške podzemne vode (sem spadajo lokacije, ki se pojavljajo na flišnem
obmoèju in tako predstavljajo manjše tveganje v primerjavi s kraškim svetom in tudi niso
neposredno vezane na vodotoke)
2. razred: kraško površje brez razvitih kraških reliefnih oblik (znaèilno podzemeljsko
odtekanje vode) ter reèni breg, struga vodotoka, grapa
3. razred: vrtaèa, ponikva
4. razred: brezno, jama, ponor
Kot je bilo v delu že omenjeno je kot posledica heterogenosti kraških vodonosnikov širjenje
onesnaženosti odvisno od vrste dostopnosti do kraškega sistema. V primeru, da gre
onesnaženje direktno do podzemeljskega vodnega toka, kot na primer skozi brezno, vrtaèo
oziroma drugaène oblike, ki so direktno povezane s podzemeljskim vodnim tokom, lahko
onesnaženje potuje zelo hitro in tako sta zmanjšanje oz. disperzija minimalna. Prav zato je še
kako pomembno prepreèevati divja odlagališèa v skritih kraških depresijah. (COST action 65,
1995, str. 378 in 379)
Kraške reliefne oblike kot sta brezno in jama omogoèata najbolj direkten dostop izcednih vod
v podzemlje. Kljub temu, da tudi vrtaèe nakazujejo veliko navpièno prepustnost, hitro
odtekanje in izpiranje snovi iz površja v podzemlje, sem jih pri ocenjevanju vpliva odlagališè
odpadkov uvrstila na nekoliko manj »ranljivo« mesto, za brezni in jamami. Tako sem se
odloèila, ker brezno predstavlja v nasprotju z vrtaèo direktno »odprto« povezavo s kraško
podzemno vodo.
Tako besedo ponor kot ponikvo oznaèuje skupni imenovalec požiralnik, vendar je ponor po
geografski terminologiji »veèja vodoravna luknja (jama), v katero teèe potok ali reka in
ponika v podzemlje, medtem, ko je ponikva z naplavino prekrita odprtina v tleh, kamor se
izgublja voda.« (Geografija – tematski leksikon, 2001, str. 414) Prav zato sem ponikve
oznaèila za manj ranljiva obmèja v primerjavi s ponori.
Vrsta kamnine
1. razred: flišne plasti (sestavljajo jih med seboj pomešane plasti laporja, pešèenjaka,
glinavcev)
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2. razred: kvartarna naplavina
3. razred: menjavanje apnencev in dolomitov
4. razred: apnenec
Kamnine sem razvrstila glede na vrsto kamnin, ki se pojavljajo na obmoèju obèine Pivka.
Veèino ozemlja obèine Pivka zavzemajo apnenci, na JZ obèine se pojavljajo flišne plasti. Pri
vrednotenju sem upoštevala razliène stopnje vodne prepustnosti kamnine. Obmoèje kvartarnih
naplavin se nahaja »sredi« apnencev in tako predstavlja veèjo ranljivost obmoèja v primerjavi
z obmoèjem flišnih plasti. Na obmoèju obèine Pivka ni kartiranega dolomitnega pasu, temveè
so pasovi, kjer gre za menjavanje apnencev in dolomitev in sem jih uvrstila v tretji razred. Le
temu sledijo apnenci, ki predstavljajo najveèjo vodno prepustnost.
Globina do kraške podzemne vode (do stalno zalite cone)
Pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo je ta kazalec zelo
pomemben. Pri ocenjevanju sem si pomagala z ocenami, ki so bile narejene le za del obmoèja
obèine in so jih izdelali na Inštitutu za raziskovanje krasa ter z ocenami, ki sem jih po
priporoèilu izdelala s pomoèjo gladine kraške vode izmerjene v Kobiljih grižah, Matijevi jami
in gladine kraške vode izmerjene v vodnjaku pri Zagorju ter s pomoèjo bruhalnika Gabranca.
Nivo kraške podzemne vode naj bi bil dokaj enakomeren, od nadmorske višine lege
odlagališèa pa je odvisna globina do gladine kraške podzemne vode oziroma nam podatek
delno lahko pove tudi samo debelino skladov do gladine kraške podzemne vode.
Debelejši skladi do gladine kraške podzemne vode namreè pomenijo poèasnejše gibanje
pronicajoèe vode, veèji stik s kamnino, le to pa pomeni tudi veèje samooèišèenje. (COST
action 65, 1995)
1. razred: fliš, ni pretakanja kraških podzemnih vod in predstavlja z vidika »kraških« kamnin
nepropustno površje
2. razred: 120 - 360 m
3. razred: 50 ¢120 m
4. razred: do 50 m
Kljub temu, da se zavedam, da je veèja ranljivost pri najvišjih nivojih kraške podzemne vode,
sem pri ocenjevanju stopnje ranljivosti kraške podzemne vode izbrala kazalec globino do
stalno zalite cone, kar pomeni, da je to nadmorska višina najnižjega nivoja kraške podzemne
vode. Ta kazalec sem si izbrala zato, da ocenim ranljivost tudi v obdobju manjših kolièin
padavin in tako dobim gladino do t.i. stalno zalite cone. V obdobju poplav se pojavi najvišji
nivo vod in tako je bil ta kriterij upoštevan že pri doloèanju prednostnih obmoèij, kjer poplave
oznaèujejo tudi najvišji nivo vode.
Razredi so doloèeni statistièno na osnovi ocen o globini do najnižjega nivoja kraške
podzemne vode. Najnižja ocenjena globina odlagališèa odpadkov do kraške podzemne vode
znaša 16 m in se nahaja relativno blizu reke Pivke, najvišja pa znaša 360 m. Le ta se nahaja na
obmoèju Košanske doline. Ocenjujem, da so ocene o globini do kraške podzemne vode
doloèene s pomoèjo hidroizohips nizke gladine kraške podzemne vode, ki jih je izdelal
Inštitut za raziskovanje krasa, ter ocene doloèene na podlagi nizke gladine kraške podzemne
vode izmerjene v Kobiljih grižah, Matijevi jami ter v vodnjaku v Zagorju precej natanène.
Ocene za širše obmoèje Košanske doline so malo manj natanène, ker za to obmoèje nisem
imela dovolj natanènih hidroizohips. Tako sem si pomegala s pomoèjo ocene, ki jo je podal
Habiè, kjer je po vodnih razmerah v Gabranci sklepal na gladino kraške vode Košanske
doline, Slavenskega ravnika in Vremšèice.
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V obmoèju Javornikov in Zgornje Pivke je kraška voda dosegljiva v Kobiljih grižah, v jami
Fužine pri Stari vasi in pri Žejskih izvirih v Dobju, ki ležijo znotraj obèine Postojna, v
Matijevi jami ter v vodnjakih ob Pivki ter pri Zagorju znotraj obèine Pivka. Gladina visoke
vode doseže površje v izvirih ob Pivki ter v vseh presihajoèih jezerih. (Habiè, 1984, str. 56)
Po vodnih razmerah v Gabranci, ki je bruhalnik in deluje ob visokih vodah kot moèan izvir na
koti 414, ob suši pa se vodna gladina umakne za veè kot 122 m pod površje, lahko sklepamo,
da je gladina nizke kraške vode na obmoèju Slavenskega ravnika, Košanske doline in
Vremšèice pod 290 m nadmorske višine. (Habiè, 1984, str. 25)
Obsežnost in izdatnost vodonosnika
Za pomoè pri izrabi podzemnih voda ter za zašèito in upravljanje z viri pitne in tehnološke
vode je geološki zavod Slovenije l. 2004 izdelal hidrogeološko karto Slovenije v merilu
1:250.000. Geološke podatke so na osnovi njihovih hidrogeoloških lastnosti razvrstili v
razrede t.i. IAH klasifikacije. Tako so oznaèili hidrogeološke enote, kjer so opisali obsežnosti
in izdatnosti vodonosnika. (Geološki zavod Slovenije)
Tabela 3: Razredi kazalca obsežnost in izdatnost vodonosnika
razredi

iah* Opis tipa vodonosnika
Plasti (medzrnske ali razpoklinske), ki tvorijo neznaèilne vodonosnike z
lokalnimi ali omejenimi viri podzemne vode ali plasti dejansko brez
virov podzemne vode
1.razred 3.3 Krovne plasti, ki prekrivajo vodonosnik
2.,3.
3.1
Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode
razred
Razpoklinski vodonosnik, vkljuèno s kraškimi
4.razred 2.2 Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje
izdatni vodonosnik
Vir: Geološki zavod Slovenije
Opomba iah*: oznaka tipa vodonosnika po IAH
Na obmoèju obèine Pivka se pojavljajo le trije razlièni tipi vodonosnikov glede na njihovo
obsežnost in izdatnost. Tako sem tudi skupno število toèk, ki je enako vsem šestim kazalcem
poizkušala znotraj njega enakomerno porazdeliti.
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Karta 6: Obsežnost in izdatnost vodonosnika ozemlja obèine Pivka

OBSEŽNOST IN IZDATNOST VODONOSNIKA OBMOÈJA OBÈINE PIVKA
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krovne plasti, ki prekrivajo vodonosnik

2.,3manjši vodonosniki z omejenimi in lokalnimi viri podzemne vode
4

razpoklinski vodonosnik vkljuèno s kraškimi;
lokalni ali nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni
vendar nizko do srednje izdatni vodonosnik
N

Vir: Geološki zavod Slovenije
Kartografska podlaga: Osnovna geološka karta 1:100.000 list Postojna in Ilirska Bistrica.
Geološki zavod Ljubljana
Avtor: Barbara Požar, 2006
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Poroznost in petrografski tip vodonosnika
Na podlagi hidrogeoloških podatkov je Geološki zavod Slovenije l. 2004 izdelal za Slovenijo
razrede po t.i. LAWA klasifikaciji. Tako so oznaèili hidrogeološke enote, kjer so opisali tip
poroznosti geoloških plasti in osnovno petrografsko sestavo. Geološke plasti s kraško
poroznostjo pa so bile dodatno razvršèene po stopnji zakraselosti (Geološki zavod Slovenije).
Tabela 4: Razredi kazalca poroznost in petrografski tip vodonosnika
razredi lawa*

opis vodonosnika po opis
vodonosnika
tipu poroznosti
petrografskem tipu

1.

posebni primeri

XV

po stopnja zakraselosti
geol. plasti s kraško
poroznostjo
nevodonosne

krovne ali
plasti
2.
II
vodonosnik
z karbonatni/silikatni
medzrnsko poroznostjo
V
ter
vodonosnik
z silikatni/karbonatni
razpoklinsko
poroznostjo
3.
X
vodonosnik s kraško- karbonatni
XI
razpoklinsko
organsko/karbonatni
poroznostjo
4.
VIII
vodonosnik s kraško- karbonatni
razpoklinsko
poroznostjo
Vir: Geološki zavod Slovenije
Opomba: lawa*-oznaka tipa vodonosnika

srednje zakrasele
kamnine
zelo
zakrasele
kamnine

Na obmoèju obèine Pivka sem za kazalec poroznosti in petrografski tip vodonosnika doloèila
5 razredov. Dva tipa vodonosnika, ki sta glede geoloških plasti s kraško poroznostjo
razvršèena v skupni razred srednje zakraselih kamnin sem uvrstila skupaj v 4. razred glede
ocenjevanja stopnje ranljivosti kraške podzemne vode. Pri vodonosnikih s kraškorazpoklinsko poroznostjo je bil dodaten kriterij razvršèanja stopnja zakraselosti kamnin. Tudi
tu sem tako skupno število toèk, ki je enako vsem kazalcem poizkušala enakomerno
porazdeliti.
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Karta 7: Poroznost in petrografski tip vodonosnika ozemlja obèine Pivka

POROZNOST IN PETROGRAFSKI TIP VODONOSNIKA
OBMOÈJA OBÈINE PIVKA
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Vir: Geološki zavod Slovenije
Kartografska podlaga: Osnovna geološka karta
1:100.000 list Postojna in lirska Bistrica. Geološki zavod Ljubljana

Razredi
1 posebni primeri-krovne ali nevodonosne plasti
2

vodon. z medzrnsko poroznostjo ter vodon. z razpoklinsko poroznostjo;
karbonatni /silikatni ter sililkatni/karbonatni

3

vodon. s kraško-razpoklinsko poroznostjo;
karbonatni oz. organsko/karbonatni (srednje zakrasele kamnine)

vodon. s kraško razpoklinsko poroznostjo;
4 karbonatni (zelo zakrasele kamnine)
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Infiltracija
Podatke o infiltraciji sem pridobila na Geološkemu zavodu Slovenije, kjer so višino
infliltracije v mm/leto ocenili kot produkt korigiranih uèinkovitih padavin in koeficienta
infiltracije, doloèenega po metodi Kennessy. Ti podatki so zelo uporabni pri regionalnem
planiranju z namenom zašèite obstojeèih in potencialnih vodnih virov pred morebitnim
onesnaževanjem (Geološki zavod Slovenije).
1. razred: 322-590 mm/leto
2. razred: 590-857 mm/leto
3. razred: 857-1124 mm/ leto
4. razred: 1124-1391 mm/leto
Veèja kot je infiltracija veèja je tudi stopnja ranljivosti kraške podzemne vode.
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Karta 8: Infiltracija na obmoèju obèine Pivka

INFILTRACIJA NA OBMOÈJU OBÈINE PIVKA
Razredi
1.r. 322-590 mm/leto
2.r. 590-857 mm/leto
3.r. 857-1124 mm/leto
4.r. 1124-1391 mm/leto
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Tabela 5: Vrednotenje vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo
LASTNOSTI
ODLAGALIŠÈA
POVRŠINA
ODLAGALIŠÈA
1.razred:¢10 m2
2.razred:10-100 m2
3.razred:$100-1000 m2
4.razred:$ 1000 m2

V RANLJIVOST KRAŠKE PODZEMNE VODE

1
2
3
4

OŽJA LEGA ODLAGALIŠÈA ODPADKOV
1.razred: reliefne oblike, ki predstavljajo najmanjšo
ranljivost z vidika dostopnosti do kraške podzemne
vode (sem spadajo lokacije, ki se pojavljajo na flišnem
obmoèju in tako predstavljajo manjše tveganje v
primerjavi s kraškim svetom in tudi niso neposredno
vezane na vodotoke)
2.razred: kraško površje brez razvitih kraških reliefnih
oblik (znaèilno podzemeljsko odtekanje vode) ter reèni
breg, struga vodotoka, grapa
3.razred: vrtaèa, ponikva
4.razred: brezno, jama, ponor
VRSTA KAMNINE
1.razred: flišne plasti (sestavljajo jih med seboj
pomešane plasti laporja, pešèenjaka, glinavcev)
2.razred: kvartarna naplavina
3.razred: menjavanje apnencev in dolomitov
4.razred: apnenec

KOLIÈINA
ODPADKOV
1.razred:1¢10 m3
2.razred:10–100 m3
3.razred:$100–1000 m3
4.razred:$1000 m3

1
2
3
4

GLOBINA DO KRAŠKE PODZEMNE VODE
1.razred: fliš, ni pretakanja kraških podzemnih vod in
predstavlja z vidika »kraških« kamnin nepropustno
površje
2.razred: 120 -360 m
3.razred: 50 ¢120 m
4.razred: do 50 m

V

0.5

1

1.5
2

0.5
1
1.5
2

0.5

1
1.5
2

OBSEŽNOST IN IZDATNOST VODONOSNIKA
Plasti (medzrnske ali razpoklinske), ki tvorijo
neznaèilne vodonosnike z lokalnimi ali omejenimi viri
podzemne vode ali plasti dejansko brez virov podzemne
vode:
1.razred: krovne plasti, ki prekrivajo vodonosnik
0.5
2.,3.razred: manjši vodonosniki z lokalnimi in
1.25
omejenimi viri podzemne vode
Razpoklinski vodonosnik, vkljuèno s kraškimi:
4.razred: lokalni ali nezvezni izdatni vodonosnik ali
2
obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosnik

TIP MATERIALA
1. razred: gradbeni
odpadki in odkopan
(zemeljski) material

POROZNOST IN PETROGRAFSKI TIP
1 VODONOSNIKA
1.razred: posebni primeri – krovne ali nevodonosne
plasti

0.5
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2. razred: nenevarni
2 2.razred: vodonosnik z medzrnsko poroznostjokomunalni odpadki
karbonatni/silikatni ter vodonosnik z razpoklinsko
(papir, plastika, steklo,
poroznostjo-silikatni/karbonatni
kosovni odpadki)
3.razred: vodonosnik s kraško-razpoklinsko
3. razred: kmetijski
3 poroznostjo-karbonatni oz. organsko/karbonatni
odpadki (mrhovina,
(srednje zakrasele kamnine)
silaža, hrana, gnoj,
4.razred: vodonosnik s kraško-razpoklinsko poroznostjo
tropine,....)
(zelo zakrasele kamnine)
4. razred: nevarni
4
odpadki, ki povzroèijo
kemièno onesnaženje
podtalnice – industrijski
odpadki in nevarni
odpadki iz gospodinjstev
(zdravila, razredèila,
pesticidi, organska
topila, mineralna olja,
fenolne snovi, PCB,
ipd.)
INFILTRACIJA
1.razred: 322-590 mm/leto
2.razred: 590-857 mm/leto
3.razred: 857-1124 mm/ leto
4.razred: 1124-1391 mm/leto

1

1.5

2

0.5
1
1.5
2

Vir: Požar, 2005
Opomba: V-vrednosti
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Slika 1: Shematièni prikaz kazalcev za vrednotenje vpliva odlagališè odpadkov na kraško
podzemno vodo

KAZALCI ZA VREDNOTENJE VPLIVA ODLAGALIŠÈ ODPADKOV NA
KRAŠKO PODZEMNO VODO

ODPADKI
LASTNOSTI

POVRŠINA ODLAGALIŠÈA
KOLIÈINA ODPADKOV
TIP MATERIALA

KRAŠKA PODZEMNA
VODA
RANLJIVOST

OŽJA LEGA ODL. ODP.
VRTSA KAMNINE
GLOBINA DO KRAŠKE
POD. VODE-DO STALNO
ZALITE CONE

INFILTRACIJA
POROZNOST IN PETROGRAFSKI
TIP VODONOSNIKA
OBSEŽNOST IN IZDATNOST
VODONOSNIKA

Vir: Požar, 2006
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2.6.3. PREDLOG PREDNOSTNE SANACIJE ODLAGALIŠÈ ODPADKOV V OBÈINI
PIVKA
Tabela 6: Ocene vrednosti (neponderiranih in ponderiranih vrednosti) divjih odlagališè
odpadkov na kraško podzemno vodo na podlagi izbranih kazalcev in izdelane metodologije
ter številèni prikaz obmoèij prednostne sanacije v obèini Pivka

Š
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

X
63,007.77
62,250.94
61,883.98
61,585.84
61,046.87
62,606.42
61,666.11
61,769.31
61,717.97
61,895.45
61,711.97
61,230.35
61,069.81
61,081.28
61,150.08
60,255.64
59,831.35
59,888.68
59,946.02
60,140.96
60,381.77
60,519.38
60,599.65
60,565.25
59,831.35
59,659.34
59,395.59
58,753.43
58,764.89
59,602.00
59,579.07
58,111.26
57,985.12
58,065.39
58,019.52
58,099.79
58,363.54
58,191.53
58,111.26

Y
437,927.79
436,826.94
439,602.01
440,851.94
440,691.40
439,177.72
440,737.27
440,611.13
440,622.60
441,517.04
441,253.29
441,310.63
441,333.56
441,276.23
440,874.88
438,420.89
440,473.52
440,416.19
440,393.25
440,909.28
441,367.97
441,769.32
441,792.25
441,803.72
440,679.93
441,895.46
443,351.80
443,076.59
443,363.27
440,072.17
439,991.90
444,544.39
445,496.17
446,023.67
446,035.13
446,081.00
440,565.26
439,728.15
439,670.82

P
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
2
3
3
4
2
4
2
2
2
3
4
3
2
2
3
4
4
2
1
3
4
4
2
3
1
2

K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
2
3
3
4
2
4
3
3
3
4
4
3
3
2
2
4
4
2
1
4
4
4
2
3
1
2

T
3
4
1
4
2
2
3
4
1
2
3
3
1
2
3
1
4
1
2
1
4
2
1
2
3
4
1
3
1
2
2
1
4
3
4
3
1
2
1

OL
1
1
1
1
1
1.5
1
1.5
1.5
1
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1.5
1
1
1.5
1
1
1
1.5
2
2
1.5
1.5
1
1

V
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.5
2
2
2
2
2
2
2

G
2
2
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1,5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
2
1.5
2
1.5
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1.5
1.5
2

OI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PP
2
1.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

I
1
1.5
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1.5
1.5
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1
1
1
2
1.5
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1
1

O
20
22
14.5
18
16.5
15
17
18.5
15.5
14
20.5
17.5
16
16
19
13
22
15
20
16
19
18
19
21
18.5
19.5
14.5
18
19
20
16
12
21
21.5
22.5
17
17
13.5
15

OP
25
28.5
17.5
24.5
21
20
22.5
25.5
19.5
18.5
26.5
23.5
19.5
20.5
24.5
16
28.5
18.5
24.5
19.5
25.5
23
23
26
23.5
26
17.5
24
23
24
20
15.5
28
28
30
23
20.5
17.5
18
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S
1
/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

d
5
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
5
5

Š
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

X
57,996.59
58,053.93
58,042.46
58,168.60
57,010.41
55,095.38
55,645.80
55,611.40
55,794.08
55,783.41
61,058.34
58,891.03
58,879.57
58,902.50
59,120.38
59,120.38
59,452.93
58,982.77
58,787.83
60,450.58
57,755.78
60,129.50
59,315.32
59,257.99
59,212.12
59,051.58
59,934.55
59,200.65
59,005.71
59,418.53
55,290.32
57,618.17
56,437.04
56,964.54
55,863.68
56,723.73
57,216.82
57,193.88
56,459.98
56,689.32
57,320.02
57,297.09
54,762.83
58,283.27
59,017.17
59,602.00
59,636.40

Y
438,478.22
438,627.30
438,569.96
438,730.50
439,624.95
439,602.01
440,622.60
440,565.26
440,978.08
441,069.82
437,228.29
429,098.02
428,971.88
429,166.82
429,120.95
429,120.95
428,994.81
429,442.04
430,336.48
430,095.67
432,882.21
433,123.02
432,606.99
432,526.72
432,905.14
433,765.19
433,971.60
435,026.58
435,588.48
435,806.35
437,709.92
436,700.80
434,774.30
432,606.99
433,684.92
433,616.11
434,372.95
434,074.80
434,269.74
429,430.57
429,120.95
429,545.24
430,875.44
437,010.42
437,079.22
437,193.89
437,216.83

P
1
2
2
2
1
4
2
4
3
3
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
4
4
3
2
4
4
2
2
2
3
3
2
1
3
2
3
2
2
3
3
3
4
1
1
2

K
1
2
2
2
1
4
2
4
4
3
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
4
4
3
2
4
4
2
2
2
3
4
2
1
3
3
3
2
2
3
4
3
4
1
1
2

T
1
1
1
1
2
2
4
4
1
4
3
4
4
1
1
2
1
1
2
2
1
4
4
4
4
3
3
1
3
2
1
3
3
4
2
4
2
1
1
4
3
3
4
4
4
2
3

OL
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1.5
1
1
1.5
1.5
1
1
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
1
0.5
1
1
1
1

V
2
2
2
2
2
2
1
2
1.5
1.5
2
0.5
0.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.5
2
1
0.5
0.5
2
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
2
2
2
2

G
2
1.5
1.5
1.5
2
1.5
2
2
2
2
2
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
2
1.5
1.5
1.5

OI
2
2
2
2
2
2
2
2
0.5
0.5
2
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
2
1.25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.25
2
2
1.25
1.25
1.25
0.5
0.5
0.5
1.25
1.25
1.25
1.25
2
2
2
2

PP
2
2
2
2
2
1.5
2
2
0.5
0.5
1.5
1
1
1
1
1
1.5
1
1.5
2
1.5
2
2
2
2
2
2
2
1.5
1.5
1
1.5
1.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5

I
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1.5
1.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
1.5
1.5
1
1.5
1
1
1
1
1.5
1.5
1
1
0.5
1
1
0.5
1
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1
0.5
1
1
1.5
1.5

O
13.5
15
15
15
15
19
17.5
22.5
14.5
16.5
17.5
10.25
12.25
11.75
11.75
11.75
11.5
11.75
15
16
13.5
17.5
21
21.5
19
16
21
19
15.5
14.5
9.25
17.5
17.5
12.25
8.75
16.75
12
12
10
12.25
13.25
15.25
14.25
21.5
15
13.5
16.5

OP
17
18.5
18.5
18.5
20
23
24
29
17.5
22.5
22.5
15.25
17.25
14.25
14.25
15.25
14.5
14.25
19.5
21
16.5
24
27
28
25
21
27
23
20.5
18.5
11.25
22.5
22.5
17.25
12.25
22.25
16
15
13
17.25
17.25
20.25
19.25
27.5
21
18
22
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S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
/

d
5
6
6
6
6
5
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9

87 59,636.40 437,285.63
88 56,930.14 439,556.14
Vir: Požar, 2006
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Opomba:
Š-številka odlagališèa
X,Y- koordinate
P-površina odlagališèa
K-kolièina odpadkov
T-tip materiala
OL-ožja lega odlagališèa odpadkov
V-vrsta kamnine
G-globina do kraške podzemne vode
OI-obsežnost in izdatnost vodonosnika
PP-poroznost in petrografski tip vodonosnika
I-infiltracija
O-ocena (seštevek vrednosti)
OP-ocena –seštevek ponderiranih vrednosti
S-prednostna obmoèja sanacije odlagališè odpadkov (1,2,3-razred prednostne sanacije)
d- številka, ki prikazuje obmoèje prednostne sanacije pri upoštevanju dodatnega kriterija
Pri ocenjevanju odlagališè odpadkov se je izkazalo, da je le eno odlagališèe znotraj 3.
vodovarstvenega obmoèja, medtem, ko v 2. vodovarstvenem obmoèju ni nobenega. Ker pa se
odlagališèe, ki je znotraj 3. vodovarstevnega obmoèja nahaja tudi znotraj ekološko
pomembnega obmoèja ter zavarovanega obmoèja (1. prednostno obmoèje), se je le to uvrstilo
v 1. prednostno obmoèje. Tako sem dobila le eno prednostno obmoèje, kjer se nahaja kar 84
odlagališè odpadkov. Zato sem se odloèila, še za dodaten kriterij, ki mi bo pomagal pri
doloèitvi veèih obmoèij prednostnih sanaciij.
Tabela 7: Rangiranje obmoèij prednostne sanacije
lestvica
1.

obmoèje
od. odp., ki se nahajajo znotraj vseh petih prednostnih obmoèij 1. stopnje
(1. vodovarstveno obmoèje, 4. vodovarstveno obmoèje Malnov, poplavna
obmoèja, obmoèje nature, ekološko pomembna obmoèja, zavarovana obmoèja)
2
od.odp., ki se nahajajo znotraj štirih prednostnih obmoèij 1. stopnje
3
od. odp., ki se nahajajo znotraj treh prednostnih obmoèij 1. stopnje
4
od. odp., ki se nahaja znotraj dveh prednostnih obmoèij 1. stopnje ter znotraj 3.
vodov. obmoèja (3. stopnja)
5
od. odp., ki se nahajajo znotraj dveh prednostnih obmoèij 1. stopnje
6
od. odp., ki se nahajajo znotraj enega prednostnega obmoèja 1. stopnje
7.
od. odp., ki se nahajajo znotraj 2. vodovarstvenega obmoèja
8.
od. odp., ki se nahajajo znotraj 3. vodovarstvenega obmoèja
9.
od. odp., ki se ne nahajajo na nobenem izmed zgoraj naštetih obmoèij in
kakršnikoli njihovi kombinaciji-druga obmoèja
Vir: Požar, 2005
Odlagališèe, ki se nahaja znotraj 3. vodovarstvenega obmoèja in tudi znotraj dveh obmoèij 1.
stopnje prednostne sanacije sem tako uvrstila za kategorijo, kjer se nahajajo odlagališèa
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odpadkov znotraj treh prednostnih obmoèij 1. stopnje ter pred kategorijo, kjer se nahajajo
odlagališèa odpadkov znotraj dveh prednostnih obmoèij 1. stopnje.
Nobeno odlagališèe se ne nahaja znotraj 2. ter samo znotraj 3. vodovarstvenega obmoèja.
Z uporabo dodatnega kriterija pri doloèitvi prednostnih obmoèij sem dobila 4 prednostna
obmoèja iz prejšnjega enega prednostnega obmoèja. Nobeno odlagališèe odpadkov pa se ni
uvrstilo v 1. prednostno obmoèje, kajti nobeno odlagališèe se ne nahaja znotraj vseh petih
zgoraj opisanih prednostnih obmoèij 1. stopnje. Prav tako ni tudi nobenega odlagališèa, ki bi
se nahajalo znotraj 2. prednostnega obmoèja. Blizu temu je bilo eno odlagališèe, ki leži tik ob
meji prednostnega obmoèja, vendar ni znotraj njega. Sem bi se uvršèala odlagališèa
odpadkov, ki bi ležala znotraj štirih prednostnih obmoèij 1. stopnje. Tako pridejo za sanacijo
prva na vrsto odlagališèa, ki se nahajajo znotraj treh prednostnih obmoèij 1. stopnje in so
oznaèena s številko 3. Sem se uvršèa kar 28 odlagališè odpadkov. Sledi 1 odlagališèe
odpadkov, ki je oznaèeno s številko 4 in se nahaja znotraj dveh prednostnih obmoèij 1.
stopnje ter znotraj 3. vodovarstvenega obmoèja. S številko 5 je oznaèenih 14 odlagališè
odpadkov. To so odlagališèa, ki se nahajajo znotraj dveh prednostnih obmoèij 1. stopnje.
Temu sledi 41 odlagališè odpadkov, ki so oznaèena s številko 6, kar pomeni, da se nahajajo
znotraj enega prednostnega obmoèja 1. stopnje. Nobeno odlagališèe odpadkov se ne nahaja
znotraj 2. vodovarstvenega obmoèja (št. 7). Odlagališèe odpadkov, ki se nahaja znotraj 3.
vodovarstvenega obmoèja se nahaja tudi znotraj dveh prednostnih obmoèij 1. stopnje in sem
ga že prej uvrstila pod svojo številko 5. Drugih odlagališè znotraj 3. vodovarstvenega
obmoèja, pod številko 8 ni. Pod številko 9 pa so oznaèena odlagališèa odpadkov, ki se ne
nahajajo na nobenem izmed zgoraj naštetih obmoèij in kakršnikoli njihovi kombinaciji ter so
oznaèena kot druga obmoèja. To so 4 odlagališèa. Vrstni red sanacije bo znotraj teh obmoèij
nadaljnje doloèen na podlagi ocen vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo.
Ocene vpliva divjih odlagališè na kraško podzemno vodo v obèini Pivke se gibljejo od 8.75
do 22.5. Temu razponu sem priredila tudi razrede tako, da bi bilo stanje èim bolj realno.
1. razred: 8-11; majhen vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
2. razred: >11-15; srednji vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
3. razred: >15-19; visok vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
4. razred: >19-23; zelo visok vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
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Graf 24: Vpliv odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo
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Vir: Požar, 2006
Najveèji vpliv odlagališè na kraško podzemno vodo imajo odlagališèa odpadkov na obmoèju
Zgornje Pivke ter na kraškemu ozemlju vzhodno od reke Pivke. Tu je predvsem pomembna
ožja lega odlagališè odpadkov, ki se z razliko odlagališè, ki se nahajajo na zahodnem delu
obèine Pivka, veliko pogosteje nahajajo v vrtaèah, breznih ter na ostalem kraškem površju,
brez razvitih kraških reliefnih oblik. Kajti v zahodnem delu obèine Pivka so poleg odlagališè
odpadkov, ki se nahajajo na kraškem reliefu brez razvitih kraških reliefnih oblik, tudi
odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo tudi na lokacijah-reliefnih oblikah, ki se pojavljajo na
flišnih plasteh in tudi niso neposredno vezane na vodotoke. Poleg tega je pomembna tudi
vrsta kamnine, kjer je v vzhodnem delu obèine veè apnenca, medtem ko se na jugozahodnem
delu pojavljajo tudi flišne plasti. Skladno s tem ima pomen tudi vrsta kamnine, kjer povsod
prevladuje apnenec, vendar se na jugozahodnem delu obèine pojavljajo tudi flišne plasti. S
tem je povezana tudi globina do stalno zalite cone, kjer se na flišnih plasteh ne pojavlja
pretakanje kraških podzemnih vod in predstavljajo tako z vidika »kraških« kamnin
nepropustno površje. Prav tako ima tudi pomembno vlogo vodonosnik, kjer je za vzhodni del
obèine znaèilen razpoklinski tip vodonosnika, vkljuèno s kraškimi (lokalni ali nezvezni
izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosnik), medtem, ko so za
jugozahodni del obèine znaèilne medzrnske ali razpoklinske plasti, ki tvorijo neznaèilne
vodonosnike z lokalnimi ali omejenimi viri podzemne vode. Krovne plasti, ki prekrivajo
vodonosnik se pojavljajo tako na vzhodnem kot tudi na zahodnem delu, vendar je na njih
povsod majhno število odlagališè odpadkov. Pomembna sta tudi poroznost in petrografski tip
vodonosnika, kjer je na vzhodnem delu obèine znaèilen vodonosnik s kraško razpoklinsko
poroznostjo-zelo zakrasele kamnine in se tu pojavlja tudi najveè odlagališè odpadkov,
medtem ko je na zahodnem delu tudi vodonosnik s kraško razpolinsko poroznostjo-srednje
zakrasele kamnine ter tudi vodonosnik z razpolinsko poroznostjo, kjer gre še za manjši vpliv
odlagališè na kraško podzemno vodo. Tako na vzhodnem kot tudi na zahodnem delu obèine
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so prisotne tudi krovne in nevodonosne plasti, vendar je na njih majhno število odlagališè
odpadkov. Pri ocenjevanju ima pomembno vlogo tudi infiltracija. Le ta je najveèja na
vzhodnem delu, manjša je na zahodnem in še posebej na jugozahodnem delu obèine Pivka.
Kot je iz grafa št. 24 razvidno je število odlagališè z majhim vplivom na kraško podzemno
vodo majhno, le 4 odlagališèa (4,5%). Najveè je odlagališè odpadkov z visokim vplivom na
kraško podzemno vodo (39,8%). Le temu sledijo odlagališèa odpadkov s srednjim vplivom na
kraško podzemno vodo (36,4%). Visoko pa je tudi število odlagališè odpadkov z zelo visokim
vplivom na kraško podzemno vodo (19,3%). Z upoštevanjem prednostnih obmoèij je
potrebno prednostno pristopiti k sanaciji odlagališè odpadkov z zelo visokim ter visokim
vplivom odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo, le temu pa sledijo odlagališèa
odpadkov s srednjim vplivom na kraško podzemno vodo, ker jih je tudi teh kar veliko
(36,4%).
Z namenom, da bi se pri ocenjevanju odlagališè odpadkov še nekoliko bolj približala
dejanskemu stanju odlagališè odpadkov, sem si izbrala ponderje za vrednosti kazalcev, ki so
po lastni oceni z vidika preuèevanja vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo
najbolj pomembni. S ponderiranjem se namreè poveèa pomen posameznega kazalca, saj naj bi
zaradi svoje pomembnosti imel veèji delež pri konèni oceni. Tako sem si izbrala kazalec tip
materiala, ki je za kakovost izcedne vode odloèilnejši kot so dimenzije odlagališèa, ker se ob
prehodu skozi odložene smeti voda navzame škodljivih substanc. (Kušar, 2000, str. 48)
Le ta kazalec se nanaša na lastnosti odlagališèa odpadkov, tako sem si izbrala dva kazalca,
katerih vrednosti so poloviène iz skupine ranljivosti za kraško podzemno vodo. Le tako sem
se lahko držala naèela, da so kazalci o lastnostih odlagališè kot o ranljivosti kraške podzemne
vode enakopravni. Tako sem ponderirala vrednosti kazalca ožje lege odlagališèa odpadkov ter
infiltracijo. Menim, da bi se namreè s pomoèjo teh dveh kazalcev lahko najbolj približala
dejanskemu stanju. Kazalca o globini do kraške podzemne vode se namreè pri ponderiranju
nisem poslužila, ker menim, da so ocene za širše obmoèje Košanske doline, zaradi
pomanjkanja podatkov, ki sem jih imela, malo manj natanène. Vrednosti izbranih treh
kazalcev so tako dvakratne.
S ponderiranjem se tudi ocene vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo
povišajo. Tako se vrednosti za odlagališèa v obèini Pivka gibljejo od 11-30. Tako je tudi
razporeditev na posamezne razrede drugaèna.
1. razred: 11-15; majhen vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
2. razred: >15-20; srednji vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
3. razred: >20-25; visok vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
4. razred: >25-30; zelo visok vpliv odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo
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Graf 25: Vpliv odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo-ponderirane vrednosti
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Vir: Požar, 2006
S ponderiranjem je prišlo do nekaterih sprememb. Kar 17 (19,3%) odlagališè odpadkov je
spremenilo razred vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo. 4 odlagališèa so se
iz 4. razreda premaknila v 3. razred, prav tako so se 4 odlagališèa odpadkov premaknila iz 3.
razreda v 2. razred. 5 odlagališè odpadkov pa se je iz 2. razreda premaknilo v 1. razred. Iz 1.v
2. razred se je premaknilo le eno odlagališèe, prav tako se je le eno odlagališèe premaknilo iz
2. v tretji razred, dve odlagališèe pa sta se premaknili iz 3. v 4. razred.
Težišèe razporeditve odlagališè odpadkov se je z vidika vpliva odlagališè odpadkov na kraško
podzemno vodo premaknilo v levo, kar pomeni, da se je za 4 odlagališèa poveèalo število
odlagališè odpadkov v razredu z majhnim vplivom na kraško podzemno vodo ter se tako
zmanjšalo število odlagališè odpadkov v razredu z zelo visokim, visokim ter srednjim
vplivom odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo. To gre pripisati predvsem temu, da
se je vpliv na kraško podzemno vodo zmanjšal tistim odlagališèem, ki imajo veèjo kolièino
nenevarnih odpadkov, v veèini primerov gradbenih. Prav tako so tudi v veèini primerov
vrednosti kazalcev ožje lege odlagališè odpadkov ter infiltracije nizke, tako da tudi s tega
vidika tudi pri ponderiranju ne pomenijo veèje ranljivosti kraške podzemne vode.
Jaz bom tako pri doloèanju vrstnega reda sanacije upoštevala ocene, ki sem jih pridobila s
ponderiranimi vrednostmi že prej omenjenih kazalcev. Ti rezultati namreè bolj ustrezajo
dejanskim razmeram odlagališè odpadkov v obèini Pivka.
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3. REZULTATI

3.1. VRSTNI RED IN NAÈIN SANACIJE DIVJIH ODLAGALIŠÈ
ODPADKOV V OBÈINI PIVKA
Kot sem že prej omenila bom pri doloèanju vrstnega reda sanacije odlagališè odpadkov
najprej upoštevala zgoraj omenjena prednostna obmoèja, kjer pa bom znotraj posameznega
prednostnega obmoèja doloèala vrstni red na podlagi rezultatov ponderiranih vrednosti vpliva
odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo. Zaradi tega, da bi se še bolj približala
realnim ocenam sem še dodatno iz že zgoraj omenjenih prednostnih obmoèij izloèila
vodovarstvena obmoèja, poplavna obmoèja ter ostala obmoèja, kamor se uvršèajo obmoèja
nature, ekološko pomembna obmoèja ter zavarovana obmoèja. Najprej se bodo torej sanirala
odlagališèa odpadkov, ki so glede konèno doloèenih prednostnih obmoèij, spodaj razloženih,
uvršèena najvišje ter imajo višjo oceno vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno
vodo. Vrstni red sanacije sem prikazala s številkami od 1-88.
Tabela 8: Vrstni red in naèin sanacije odlagališè odpadkov
Š
35
34
11
26
24
8
21
4
15
19
28
12
22
23
29
36
7
5
14
37
6
9
13
20
10
18
27
3

X
58,019.52
58,065.39
61,711.97
59,659.34
60,565.25
61,769.31
60,381.77
61,585.84
61,150.08
59,946.02
58,753.43
61,230.35
60,519.38
60,599.65
58,764.89
58,099.79
61,666.11
61,046.87
61,081.28
58,363.54
62,606.42
61,717.97
61,069.81
60,140.96
61,895.45
59,888.68
59,395.59
61,883.98

Y
446,035.13
446,023.67
441,253.29
441,895.46
441,803.72
440,611.13
441,367.97
440,851.94
440,874.88
440,393.25
443,076.59
441,310.63
441,769.32
441,792.25
443,363.27
446,081.00
440,737.27
440,691.40
441,276.23
440,565.26
439,177.72
440,622.60
441,333.56
440,909.28
441,517.04
440,416.19
443,351.80
439,602.01

OP
30
28
26.5
26
26
25.5
25.5
24.5
24.5
24.5
24
23.5
23
23
23
23
22.5
21
20.5
20.5
20
19.5
19.5
19.5
18.5
18.5
17.5
17.5

R
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

d
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

d1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VRS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Š
70
47
17
33
30
25
45
31
32
16
1
49
39
38
40
63
83
62
66
64
88
46
61
67
50
71
72
75
84
59
65
68
81
44
58
82
41
42
43
69
48
52
73
79
80
60
76

X
55,290.32
55,611.40
59,831.35
57,985.12
59,602.00
59,831.35
55,095.38
59,579.07
58,111.26
60,255.64
63,007.77
55,783.41
58,111.26
58,191.53
57,996.59
59,257.99
58,283.27
59,315.32
59,934.55
59,212.12
56,930.14
55,645.80
60,129.50
59,200.65
61,058.34
57,618.17
56,437.04
56,723.73
59,017.17
60,450.58
59,051.58
59,005.71
57,297.09
57,010.41
58,787.83
54,762.83
58,053.93
58,042.46
58,168.60
59,418.53
55,794.08
58,879.57
56,964.54
56,689.32
57,320.02
57,755.78
57,216.82

Y
437,709.92
440,565.26
440,473.52
445,496.17
440,072.17
440,679.93
439,602.01
439,991.90
444,544.39
438,420.89
437,927.79
441,069.82
439,670.82
439,728.15
438,478.22
432,526.72
437,010.42
432,606.99
433,971.60
432,905.14
439,556.14
440,622.60
433,123.02
435,026.58
437,228.29
436,700.80
434,774.30
433,616.11
437,079.22
430,095.67
433,765.19
435,588.48
429,545.24
439,624.95
430,336.48
430,875.44
438,627.30
438,569.96
438,730.50
435,806.35
440,978.08
428,971.88
432,606.99
429,430.57
429,120.95
432,882.21
434,372.95

OP
11.25
29
28.5
28
24
23.5
23
20
15.5
16
25
22.5
18
17.5
17
28
27.5
27
27
25
25
24
24
23
22.5
22.5
22.5
22.25
21
21
21
20.5
20.25
20
19.5
19.25
18.5
18.5
18.5
18.5
17.5
17.25
17.25
17.25
17.25
16.5
16

R
1
4
4
4
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

d1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

D
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

VRS
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

NS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
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Š X
55 59,120.38
51 58,891.03
77 57,193.88
56 59,452.93
53 58,902.50
54 59,120.38
57 58,982.77
78 56,459.98
74 55,863.68
2 62,250.94
86 59,636.40
87 59,636.40
85 59,602.00
Vir: Požar, 2006

Y
429,120.95
429,098.02
434,074.80
428,994.81
429,166.82
429,120.95
429,442.04
434,269.74
433,684.92
436,826.94
437,216.83
437,285.63
437,193.89

OP
15.25
15.25
15
14.5
14.25
14.25
14.25
13
12.25
28.5
22
22
18

R
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
2

d
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9

d1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

D
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

VRS
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

NS
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

Opomba:
Š-številka odlagališèa
X,Y- koordinate
OP-ocena –seštevek ponderiranih vrednosti
R-razred vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo na osnovi ponderiranih
vrednosti
d- številka, ki prikazuje obmoèje prednostne sanacije pri upoštevanju dodatnega kriterija
d1-številka, ki še natanèneje prikazuje ali se odlagališèe odpadkov nahaja tudi znotraj
vodovarstvenega obmoèja, poplavnega obmoèja oziroma ostalih obmoèij (natura, ekološko
pomembna obmoèja, zavarovana obmoèja)
D-številka, ki prikazuje konèna obmoèja prednostne sanacije ob upoštevanju kriterija d ter d1
VRS-vrstni red sanacije
NS-naèin sanacije
Tabela 9: Še en dodatni kriterij (d1) pomemben za doloèanje konènega rangiranja obmoèij
prednostne sanacije
Lestvica Dodatni kriterij (d1)
1
Vodovarstvena obmoèja
2
Poplavna obmoèja
3
Obmoèja nature, ekološko pomembna obmoèja, zavarovana obmoèja
4
Odl. se ne nahaja na nobenem izmed naštetih obmoèij
Vir: Požar, 2006
Kot sem ugotovila se veliko odlagališè nahaja znotraj veèih razliènih obmoèij (vodovarstvena
obmoèja, poplavna obmoèja, obmoèja nature, ekološko pomembna obmoèja, zavarovana
obmoèja) Da bi zato pridobila še bolj realnejšo oceno sem uvedla še en dodatni kriterij, kjer
sem še posebej razloèila odlagališèa, ki se nahajajo na vodovarstvenem obmoèju, od tistih, ki
se nahajajo na poplavnem ter na ostalih prednostnih obmoèjih (natura, ekološko pomembna
obmoèja, zavarovana obmoèja) Tako sem odlagališèa, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenega
obmoèja uvrstila najvišje, temu sledijo poplavna obmoèja ter nato še obmoèja nature,
ekološko pomembna obmoèja in zavarovana obmoèja pri tem pa še upoštevala kriterij števila
prednostnih obmoèij (d).
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Tabela 10: Rangiranje konènih obmoèij prednostne sanacije (D) doloèenih na podlagi
upoštevanja obeh kriterijev (d, d1)
Zaporedna Konèna obmoèja prednostne sanacije
št.
1
Od. odp., ki se nahajajo znotraj vodovarstvenega obmoèja ter znotraj dveh
obmoèij zgoraj navedene 3. stopnje ( nature, ekol. pomembno obm., zavarovana
obnoèja)
2
Od. odp., ki se nahajajo znotraj vodovarstvenega obmoèja ter znotraj enega
obmoèja zgoraj navedene 3. stopnje
3
Od. odp., ki se nahaja znotraj poplavnega obmoèja ter znotraj enega obmoèja
zgoraj navedene 3. stopnje
4
Od. odp., ki se nahajajo znotraj dveh zgoraj navedenih obmoèij 3. stopnje
5
Od. odp., ki se nahajajo znotraj enega zgoraj navedenega obmoèja 3. stopnje
6
Od. odp., ki se ne nahajajo na nobenem izmed zgoraj naštetih obmoèij in
kakršnikoli njihovi kombinaciji-druga obmoèja
Vir: Požar, 2006
Tabela 11: Naèin sanacije odlagališè odpadkov
oznaka
naèin sanacije
1
Odvoz vseh odpadkov
2
Odvoz dela odpadkov
3
Zasutje odlagališèa
4
Zaradi specifiènih razmer potrebne dodatne preiskave
Vir: Požar, 2006
Vsa odlagališèa odpadkov, ki se uvršèajo v najvišji razred konènih obmoèij prednostne
sanacije (D), oznaèena s št. 1, imajo veèinoma zelo visok, visok ter srednji vpliv na kraško
podzemno vodo. Le eno odlagališèe ima majhen vpliv na kraško podzemno vodo. V
najvišjem razredu prednostne sanacije je tako 29 odlagališè odpadkov. Najnižja ocenjena
ponderirana vrednost je 11.25. Le ta je tudi najnižja od vseh odlagališè odpadkov. V najvišji
razred prednostne sanacije se je uvrstilo, ker leži znotraj tretjega vodovarstvenega obmoèja ter
znotraj dveh prednostnih obmoèij 1. stopnje. V primeru, da se prednostna obmoèja sanacije ne
bi upoštevala bi se glede na oceno ponderiranih vrednosti uvrstilo glede na vrstni red sanacije
na zadnje mesto. Tudi znotraj naslednjega razreda prednostne sanacije (D), št. 2, se uvršèajo
odlagališèa z zelo visokim, visokim ter srednjim vplivom na kraško podzemno vodo, kjer je
najnižja ocena 15.5. Znotraj drugega razreda prednostne sanacije je tako 8 odlagališè
odpadkov. V tretji razred prednostne sanacije se uvršèa le eno odlagališèe odpadkov, ker leži
znotraj poplavnega obmoèja. Glede na ocenjeno ponderirano vrednost (16) se uvršèa v razred
s srednjim vplivom na kraško podzemno vodo. 5 odlagališè odpadkov se uvršèa v 4. razred
prednostne sanacije (D). To so odlagališèa z zelo visokim, visokim ter srednjim vplivom na
kraško podzemno vodo. Najveè odlagališè odpadkov, kar 41, se jih nahaja v 5. razredu
prednostne sanacije. Tu se nahajajo odlagališèa z zelo visokim, visokim, srednjim ter
majhnim vplivom na kraško podzemno vodo. 4 odlagališèa odpadkov se nahajajo znotraj
zadnjega 6. razreda prednostne sanacije. V primeru upoštevanja same ocene vpliva odlagališè
odpadkov na kraško podzemno vodo bi bila odlagališèa, ki se zaradi tega, ker se ne nahajajo
znotraj zgoraj omenjenih prednostnih obmoèij (D) in kakršnikoli njihovi kombinaciji in se
uvršèajo na zadnja mesta vrstnega reda sanacije, uvršèena višje v seznamu prednostne
sanacije. Eno se namreè uvršèa v razred z zelo visokim vplivom na kraško podzemno vodo,
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dve pa imata visok vpliv na kraško podzemno vodo. Kljub temu pa prav do velikih razlik ne
prihaja in so gledano v celoti odlagališèa odpadkov glede na njihov vpliv na kakovost kraške
podzemne vode ter tudi z upoštevanjem prednostnih obmoèij odlagališèa odpadkov dokaj
dobro razporejena.
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Karta 9: Vpliv odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo ter obmoèja prednostne
sanacije odlagališè odpadkov v obèini Pivka

VPLIV ODLAGALIŠÈ ODPADKOV NA KRAŠKO PODZEMNO VODO
TER OBMOÈJA PREDNOSTNE SANACIJE ODLAGALIŠÈ ODPADKOV V OBÈINI PIVKA
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Vir: Geološki zavod Slovenije, Naravovarstveni atlas Slovenije, Obèina Pivka
Kartografska podlaga: DTK 1.50.000 list Postojna, Ilirska Bistrica, GURS
Avtor: Barbara Požar, 2006
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6. ostala odl., ki se ne nahajajo znotraj teh obm. in njihovih kombinacijah
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Karta 10: Vrstni red sanacije odlagališè odpadkov v obèini Pivka prikazan po razredih
Vrstni red sanacije odlagališè odpadkov v obèini Pivka prikazan po razredih
Kartografska podlaga: DTK 1:50.000 list Postojna, Ilirska Bistrica, GURS
Avtor: Barbara Požar, 2006
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1. odl. znotraj vod. obm. ter znotraj dveh obm. (natura, epo, zav. ob.)
2. odl. znotraj vod. obm. ter znotraj enega obm. (natura, epo, zav. ob.)
3. odl. znotraj poplavnega obm. ter znotraj enega obm. (nat. epo, zav. ob.)
4. odl. znotraj dveh obm. (natura, epo, zav. obm.)
5. odl. znotraj enega obm. (natura, epo, zav. obm.)
6. ostala odl., ki se ne nahajajo znotraj teh obm. in njihovih kombinacijah
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Divja odlagališèa odpadkov je nujno potrebno sanirati, saj s svojo strukturo predstavljajo
veliko tveganje na kraško podzemno vodo. (Šebenik, 1994) Predlagana sanacija zajema prvo
fazo, kjer pa se nato na podlagi že zbranih podatkov doloèijo tudi ostale nadaljnje faze.
Za veèino odlagališè odpadkov (76 oziroma za 86,4% ) sem predlagala popolno odstranitev
odpadkov. Tu so zajeta vsa odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenih ter
poplavnih obmoèij in jih je 38 oziroma 50 %. Tudi za ostalih 38 odlagališè odpadkov sem
predlagala popolno odstranitev odpadkov. Od teh se jih 34 nahaja na veèih oziroma na enemu
izmed naslednjih obmoèij: obmoèju nature, ekološko pomembnemu obmoèju, zavarovanemu
obmoèju. Za 4 odlagališèa, ki se ne nahajajo na nobenem izmed zgoraj omenjenih obmoèij,
vendar se glede na ponderirane vrednosti uvršèajo v razrede zelo visokega, visokega ter
srednjega vpliva na kraško podzemno vodo je potrebna popolna odstranitev odpadkov, ker ne
gre za gradbene odpadke in odkopan zemeljski material, temveè predstavljajo odpadki veèje
tveganje prav tako kot ga predstavljajo tudi vrednosti kazalcev, ki ponazarjajo ranljivost
kraške podzemne vode. Za 11 odlagališè odpadkov oziroma za 12,5%, ki ležijo znotraj nature,
ekološko pomembnega oziroma zavarovanega obmoèja sem predlagala njihovo zasutje
oziroma izravnavo s površjem. To so odlagališèa odpadkov, kjer gre za nenevarne gradbene
odpadke in odkopan zemeljski material. Prav tako njihova ožja lega ne predstavlja
pomembnega vpliva na kraško podzemno vodo (kraško površje brez razvitih kraških reliefnih
oblik) ter njihova lega z vidika onesnaževanja vodnih virov ni tako pomembna kot za
odlagališèa znotraj vodovarstvenega obmoèja. Za eno odlagališèe (1,1%) sem predlagala, da
njegovo vsebino najprej preverijo z biokemijskimi raziskavami. Tu se nahajajo namreè
vsebine, za katere domnevam, da so pomešane s kurjencem in gre za tekoèi odpadek. Za
nobeno odlagališèe nisem predlagala odvoza dela odpadkov, ker gre pri odlagališèih, kjer sem
predlagala odvoz vseh odpadkov veèinoma za heterogeno sestavo odpadkov, kjer se tudi manj
nevarni odpadki onesnažijo s snovmi, ki se sprošèajo pri drugih z vidika tveganja bolj
nevarnih odpadkih. Vsekakor pa odvoz odpadkov pomeni tudi nadaljnje pravilno ravnanje z
njimi. Pri sanaciji divjih odlagališè je potrebno postaviti tudi opozorilne table ter stalno
izvajati kontrolo in prepreèevati ponovno odlaganje odpadkov. Zavedam se, da je postopek
popolnega odstranjevanja odpadkov dolgotrajen in za obèino drag projekt. Zato predlagam, da
se odlagališèa odpadkov sanira po zgoraj navedem vrstnem redu, kjer je v prvi fazi najbolj
nujno poskrbeti za odstranjevanje odpadkov, ki ležijo znotraj vodovarstvenega obmoèja.
Temu sledi odlagališèe odpadkov znotraj poplavnega obmoèja. Nato so po natanèejšem
èasovnem razporedu, ki ga bo glede na finanène »zmožnosti« doloèila obèina najprej na vrsti
tista odlagališèa odpadkov, ki imajo ocenjen zelo visok vpliv na kraško podzemno vodo in se
nahajajo na obmoèju nature, ekološko pomembnih obmoèij oziroma zavarovanih obmoèij.
Temu sledijo odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo le na enem obmoèju (natura, epo,
zavarovana obmoèja). Na zadnjem mestu so odlagališèa, ki se ne nahajajo na prednostnih
obmoèjih. Tu je tudi odlagališèe z ocenjenim zelo visokim vplivom na kraško podzemno
vodo, ki bi ga bilo morda potrebno sanirati nekoliko prej.
Predlagam tudi, da se z namenom prepreèevanja odlaganja odpadkov na neurejena odlagališèa
uvede v obèini Pivka veè lokacij, kamor se bi lahko celo leto vozilo kosovne odpadke, ki jih
sedaj pobirajo 2-krat letno, ter bi podjetje za ravnanje z odpadki veèkrat letno poskrbelo za
njihov odvoz in nadaljnje ravnanje z odpadki. Prav tako bi bilo dobro, da se doloèijo lokacije
za dovoz gradbenega materiala in izkopov zemlje kjer bi se ta odlagal pod nadzorom
pristojnih oseb in bi se ga lahko uporabilo za druga zasipavanja. Vendar ne za zasipavanje
vrtaè, brezen ter drugih konkavnih naravno nastalih reliefnih oblik, ker vemo, da ima tudi to
poleg drugih negativnih oblik onesnaževanja na krasu lahko tudi posledice pri spremembi
podzemnega toka vode in samega vodnega režima. Zasipavajo se lahko le tiste konkavne
oblike, kjer je za njihov nastanek odgovoren èlovek in bi se z zasipavanjem lahko približali
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prvotnemu naravnemu stanju. Veèkrat letno bi bilo potrebno izvajati tudi zbiralne akcije
nevarnih odpadkov.
V obèini Pivka je sedaj postavljenih 9 ekoloških otokov, ki so razporejeni znotraj naselja
Pivka ter v vaseh Petelinje in Selce. V naèrtu imajo postavitev še enajstih ekoloških otokov,
ki bi se jih nekako razporedilo po ostalih naseljih v obèini. (Publicus-intervju)

3.2. PRIMERJAVA MED KAZALCI ZA OCENJEVANJE VPLIVA
ODLAGALIŠÈ ODPADKOV IZDELANIMI ZA OBÈINO PIVKA TER
SPLOŠNIMI KAZALCI ZA KRAŠKI EKOSISTEM
V prvem delu diplomskega dela so predstavljene in podrobneje opisane teoretske osnove za
doloèitev kazalcev namenjenih ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno
vodo. Na podlagi podanih teoretskih osnov lahko izdelamo kazalce, ki jih lahko uporabimo
pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na veèjem kraškem obmoèju, npr. pri ocenjevanju
vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo in posledièno doloèanja vrstnega reda
sanacije npr. za kraška obmoèja v Sloveniji. Tako izdelamo kazalce na podlagi geologije
(vrsta kamnine, tektonika, prevotljenost, razpokanost kamnine, globina do stalno zalite cone,
zgradba vodonosnika), hidrogeografije (presihajoèa kraška jezera-višina poplavne vode,
kraška podzemna voda, ponikalnice), padavin (njihova èasovna razporeditev-pomen,
evapotranspiracija ter sama kolièina padavin), prsti (tip prsti, debelina prsti,....), rastja, bližine
oziroma lokacije kraških izvirov s posebnim poudarkom na bližini kraških izvirov uporabnih
kot virov pitne vode, kraških reliefnih oblik kot so lokacije odlagališè, odpadkov (površina,
kolièina ter tip odloženega materiala), prednostnih obmoèij vrednotenja odlagališè odpadkov
(vodovarstvena obmoèja, poplavna, zavarovana obmoèja,...). Pri vrednotenju odlagališè
odpadkov z vidika njihovega vpliva na kraško podzemno vodo je potrebno metodologijo za
manjša obmoèja nekoliko bolj podrediti samemu obmoèju in izbrati tiste kazalce, katerih
vrednosti se na obmoèju dovolj spreminjajo, da jih lahko ovrednotimo. Takšno metodologijo
sem izdelala za kraško obèino Pivka, kjer sem pri ocenjevanju uporabila devet kazalcev. Trije
so namenjeni ocenjevanju lastnosti odlagališèa, na podlagi katerih doloèajo stopnjo
obremenjevanja. Drugih šest kazalcev pa sem izbrala na podlagi podatkov, ki sem jih imela na
voljo in pri katerih je pri vrednotenju prišlo do razlik znotraj obèine. Pri metodologiji
namenjeni za vrednotenje odlagališè odpadkov v obèini Pivka nisem tako izbrala nobenega
kazalca, ki bi se neposredno vezal na prst. Vkljuèila sem namreè druge kazalce, ki se
posredno vežejo tudi na prst (infiltracija ter kazalec o geološki podlagi-vrsta kamnine). Prav
na podlagi kazalca o geološki podlagi lahko posledièno sklepamo tudi na samo prst. Vemo
namreè, da so prsti na apnecu bolj plitve, medtem ko so prsti na flišnih prsteh debelejše in
tudi manj vodoprepustne. Izbrala nisem tudi nobenega kazalca, ki bi se neposredno vezal na
rastje. Vemo namreè, da je za bolj gozdnata obmoèja znaèilna tudi veèja evapotranspiracija
ter s tem manjši vodni odtok, prav tako pa rastje predstavlja tudi nekakšen filter ter ima vlogo
zadrževalnika in filtra meteornih voda. Nekateri polutanti se zbirajo tudi v rastlinah, ki
absorbirajo del težkih kovin in s koreninskim sistemom deloma celo zmanjšujejo pritisk
polutantov na podzemeljsko vodo. (Novak, 1992, str. 333; Breèko et al., 1996, str.48;
Študija.., 2002, str. 94) Posredno sem kazalec rastja vkljuèila tudi preko podatka o infiltraciji.
Prav tako tudi neposrednega podatka o kolièini padavin nisem vkljuèila. Podatka o kolièini
padavin za obèino Pivka nisem imela, kajti v obèini Pivka ni nobene meteorološke postaje
hkrati pa je tudi obmoèje premajhno, da bi prišlo do diferenciacije odlagališè odpadkov.
Posredno je bil ta kazalec vkljuèen z infiltracijo, ker so vrednosti infiltracije v mm/leto ocenili
kot produkt korigiranih uèinkovitih padavin in koeficienta infiltracije doloèenega po metodi
Kennessy (poroznost kamnine, naklon reliefa, vegetacija).
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4. ZAKLJUÈEK
METODOLOŠKI DEL DIPLOMSKEGA DELA
Delo postavlja v ospredje neurejena/divja odlagališèa odpadkov, ki niso samo moteèa, ker
»kvarijo« izgled pokrajine, temveè je njihov veèji problem negativni vpliv na kakovost kraške
podzemne vode, ki je »oèem manj viden«. Delo obravnava divja odlagališèa odpadkov na
posebej obèutljivem kraškem površju. V prvem delu diplomskega dela so predstavljene in
podrobneje opisane teoretske osnove za doloèitev kazalcev namenjenih ocenjevanju vpliva
odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo. Na podlagi podanih teoretskih osnov lahko
izdelamo kazalce, ki jih lahko uporabimo pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na
veèjem kraškem obmoèju, npr. pri ocenjevanju vpliva odlagališè odpadkov na kraško
podzemno vodo in posledièno doloèanja vrstnega reda sanacije npr. za kraška obmoèja v
Sloveniji. Za manjša obmoèja pa je potrebno metodologijo nekoliko bolj podrediti samemu
obmoèju in izbrati tiste kazalce, katerih vrednosti se na obmoèju dovolj spreminjajo, da jih
lahko ovrednotimo. V drugem delu diplomskega dela sem tako izdelala metodologijo
primerno za ocenjevanje vpliva in doloèanja vrstnega reda sanacije odlagališè odpadkov v
»kraški« obèini Pivka ter jo tudi sama na podlagi popisa divjih odlagališè odpadkov v obèini
Pivka, ki meri 223,25 km2, izvedenega v aprilu ter zaèetku maja 2005 preizkusila. Le ta je ob
prilagajanju vrednosti razredov posameznih kazalcev doloèenemu obmoèju lahko uporabna za
vse kraške obèine.
Tako sem na podlagi terenskega dela, ki velja za najbolj natanèno metodo doloèanja lokacij
odlagališè odpadkov, kjer sem najveè pozornosti posvetila najbolj izpostavljenim obmoèjem
za odlaganje odpadkov (pregled površin ob cestah, makadamskih ter slabše prevoznih poteh,
primernih konkavnih mikroreliefnih oblik vstran od voznih poti (brezna, vrtaèe, vidne vhodne
dele jam, jarke ter druge kope) grmovnih, gozdnih ter drugih površin v zarašèanju, travnikov
in pašnikov ter drugih površin v okolici naselij, ki niso nujno dostopna z vozili, ...) pridobila
informacije o lokaciji ter drugih lastnostih t.i. divjih odlagališèih odpadkov. Tako sem
izdelala kataster divjih odlagališè odpadkov, sestavljenih iz popisnih listov izdelanih za vsako
lokacijo odloženih odpadkov, ki vsebujejo identifikacijske podatke, podatke o legi odlagališèa
ter ostale informacije vkljuèno s fotografijami. Kataster je sestavljen iz dveh razliènih, a med
seboj dopolnjujoèih listov. Na prvem listu sem tako na terenu ter s pomoèjo kartografskega
materiala zbrala splošne podatke ter podatke povezane s samo lokacijo odlagališèa, drugi list
pa namenila ugotavljanju ocene pokrajinskega vpliva odpadkov na kraško podzemno vodo ter
vrstnemu redu sanacije. Lokacijo odlagališè, pridobljeno s pomoèjo GPS sprejemnika sem
oznaèila tudi na DTK 1:50.000.
Kot sem že omenila sem kartirala vidna divja odlagališèa odpadkov v obèini Pivka, pri tem
sem za odlagališèe popisala odložen material, katerega prostornina meri 1m3 ali veè.
Nisem upoštevala odpadkov na urbanih površinah (npr. na dvorišèih) ter že zasutih in tako
nevidnih odlagališè odpadkov.
Popis sem izvedla v mesecu aprilu ter v prvem tednu meseca maja, zatem, ko se je sneg stopil
in umaknil tudi z bolj skritih ter višje ležeèih gozdnatih predelov. Z vidika vegetacije,
olistanja, sem ujela še ravno pravšnji èas. Menim, da je popis bil izveden zelo zanesljivo in se
njegova zanesljivost giblje okrog 95%. Dopušèam namreè tudi možnost, da se kakšno
odlagališèe nahaja na tako oddaljenem in nedostopnem obmoèju, kjer ga ne bi prièakovala.
Pri sestavljanju popisnega lista sem si pomagala z literaturo drugih avtorjev, vendar sem ga
posebej priredila za kraški svet. Na popisnem listu sem oznaèevala relativno višino glede na
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naselje, razdaljo od naselja, ožjo reliefno lego, širšo lego v reliefu, bližino vode, rabo tal,
dostop do odlagališèa, oddaljenost od poti, vrst odlagališèa, stanje odlagališèa, urejenost
odlagališèa ter vrsto odpadkov, ki sem jih oznaèila v deležih.
Pri evidentaciji ter z opisom lastnosti divjih odlagališè odpadkov nisem imela veèjih
problemov in dilem. Vrtaèe zasute s prstjo ter kamenjem sem kljub naravnim in nenevarnim
odpadkom popisala, ker jim je bila z zasutjem odvzeta njihova oblika, ki jim daje tudi pomen
in je njihov popis popolnoma upravièen ter nujen. Le ta odpadni material pa je bil v glavnem
pomešan še z drugimi gradbenimi odpadki, ki predstavljajo magnet še za ostali bolj nevarni
odpadni material. Veèkrat, še posebej pri vrtaèah ter breznih, sem imela problem z oceno
deležev posameznih tipov odpadnega materiala na odlagališèu. Razliène vrste odpadkov, ki so
bili lahko npr. zasuti z izkopom prsti in kamenjem in tako neopaženi niso bili popisani. Tako
je lahko bil ponekod prisoten veèji delež drugih odpadkov poleg izkopanega materiala, kot
sem ga ocenila. Te ocene so problem pri vseh odlagališèih, kjer je material med seboj
pomešan in so razlièni tipi odpadkov neopazni. Takšne ocene so še veèji problem pri
»globinskih« reliefnih oblikah, ki pomenijo tudi veèjo nevarnost vpliva odpadkov na kraško
podzemno vodo. Tako ocenjujem, da so deleži predvsem nevarnih odpadkov, navadno oèem
še bolj skriti, še višji kot sem jih ocenila.
Popisovala nisem površin na odprtem prostoru, zagrajenih z ograjo ali kako drugaèe fizièno
loèenih od okolice. Zanje bi bil namreè potreben inšpekcijski pregled.
Popisni list se je izkazal za primernega. Kljub temu, da Kušar v svojem diplomskem delu
navaja, da bi bilo smiselno ukiniti kategorijo rob ceste, poti, železnice pri rabi tal, sem jo jaz
pustila saj se mi zdi pomemben podatek. Sem sem uvršèala odlagališèa, ki se nahajajo
neposredno ob poti in tako pripadajo bolj tej kategoriji kot drugim (npr. kmetijskim
površinam, površinam v zarašèanju,...).
Metodologija se je izkazala za natanèno ter dokaj enostavno, saj sem lahko podatke zbrane s
popisnim listom ter s pomoèjo kartografskega materiala enostavno lahko prenesla na list
namenjen postopku ocenjevanja vpliva divjih odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo.
Za ocenjevanje vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo sem za kraško obèino
Pivka doloèila devet kazalcev. Trije so namenjeni lastnostim odlagališèa (povšina odlagališèa,
kolièina odpadkov, tip materiala), šest jih je namenjeno vrednotenju ranljivosti kraške
podzemne vode (vrsta kamnine, ožja lega odlagališèa odpadkov, ocena globine do kraške
podzemne vode, obsežnost in izdatnost vodonosnika, poroznost in petrografski tip
vodonosnika, infiltracija). Pri vrednotenju podatkov za ranljivost kraške podzemne vode sem
izbrala šest kazalcev, ker je ranljivost kraške podzemne vode odvisna od številnih med seboj
prepletenih lastnosti. Tako sem poizkušala dobiti realnejšo oceno. Kljub temu so kazalci o
lastnostih odlagališè kot o ranljivosti kraške podzemne vode enakopravni, saj sem pri slednjih
zaradi veèjega števila le teh vrednosti prepolovila. Vsakemu kazalcu sem zaradi
»praviènejšega« vrednotenja doloèila enako število toèk. Vsako odlagališèe se je tako uvrstilo
v posamezni razred pri vseh kazalcih. Vrednosti ocen lastnosti odlagališè, ki kažejo razlièno
stopnjo obremenjevanja, in ranljivosti kraške podzemne vode se oznaèijo na popisnem listu in
zberejo v tabeli. Skupen seštevek ocen posameznih razredov nam poda oceno o vplivu
odlagališè na kraško podzemno vodo. Višja vrednost ocene pomeni tudi višjo oceno vpliva
odlagališèa odpadkov na kraško podzemno vodo. Odlagališèe se tako uvrsti višje na prednosti
list sanacije. Z namenom, da bi se pri ocenjevanju odlagališè odpadkov še nekoliko bolj
približala dejanskemu stanju odlagališè odpadkov sem si izbrala ponderje za vrednosti
kazalcev, ki so po lastni oceni z vidika preuèevanja vpliva odlagališè odpadkov na kraško
podzemno vodo najbolj pomembni. S ponderiranjem se namreè poveèa pomen posameznega
kazalca, saj naj bi zaradi svoje pomembnosti imel veèji delež pri konèni oceni. Tako sem si
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izbrala kazalec tip materiala, ki je za kakovost izcedne vode odloèilnejši kot so dimenzije
odlagališèa, ker se ob prehodu skozi odložene smeti voda navzame škodljivih substanc.
Le ta kazalec se nanaša na lastnosti odlagališèa odpadkov, tako sem si izbrala dva kazalca,
katerih vrednosti so poloviène, iz skupine ranljivosti na kraško podzemno vodo. Le tako sem
se lahko držala naèela, da so kazalci o lastnostih odlagališè kot o ranljivosti kraške podzemne
vode enakopravni. Tako sem ponderirala vrednosti kazalca ožje lege odlagališèa odpadkov ter
infiltracijo. Menim, da bi se namreè s pomoèjo teh dveh kazalcev lahko najbolj približala
dejanskemu stanju. Kazalca o globini do kraške podzemne vode se namreè pri ponderiranju
nisem poslužila, ker menim, da so ocene za širše obmoèje Košanske doline, zaradi
pomanjkanja podatkov, ki sem jih imela, malo manj natanène. Vrednosti izbranih treh
kazalcev so tako dvakratne.
Vrednotenje odlagališè odpadkov je dvostopenjsko, kar pomeni, da sem pri vrednotenju o
prednosti sanacije najprej upoštevala odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo na vodovarstvenih
obmoèjih, poplavnih obmoèjih, obmoèjih nature, ekološko pomembnih obmoèjih ter
zavarovanih obmoèjih, saj jih tu tudi po Pravilniku o odlaganju odpadkov tu ne bi smelo biti.
Tako se najprej izvede sanacija odlagališè odpadkov, ki ležijo znotraj teh obmoèij. Konèni
vrstni red prednostnih obmoèij pa sem doloèila s pomoèjo seštevanja teh prednostnih obmoèij
znotraj katerih se odlagališèa odpadkov nahajajo ter še z upoštevanjem dodatnega kriterija,
kamor se prednostno uvršèajo odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenega
obmoèja, temu sledijo od. odpadkov, ki se nahajajo znotraj poplavnega obmoèja ter
odlagališèa, ki se nahajajo znotraj nature, ekološko pomembnega obmoèja, oziroma
zavarovanega obmoèja. Tako so se odlagališèa, ki ležijo znotraj vodovarstvenega obmoèja
uvrstila najvišje, njihov dodatni razpored pa je narejen še ob upoštevanju kriterija veèih
prednostnih obmoèij. Ta dva dodatna kriterija sem uvedla zato, ker bi se drugaèe vsa
odlagališèa odpadkov locirana znotraj teh obmoèij nahajala v eni skupini. Kajti niti eno
odlagališèe se ni nahajalo v 2. vodovarstvenem obmoèju in samo v tretjem vodovarstvenem
obmoèju, ki sta predstavljala 2. in 3. stopnjo znotraj prednostne sanacije odlagališè odpadkov.
V drugi stopnji vrednotenja odlagališè odpadkov sem vrstni red sanacije odlagališè odpadkov
znotraj posamezne skupine prednostne sanacije doloèila na podlagi ponderirane ocene vpliva
odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo. Višja ocena pomeni, da se je odlagališèe
uvrstilo višje v seznamu prednostne sanacije znotraj posamezne prednostne skupine.
Divja odlagališèa odpadkov predstavljajo velik problem z vidika vpliva na okolje, le ta
problem pa je še posebej velik na obèutljivem kraškem svetu, ki hrani tudi pomembne zaloge
pitne vode. Diplomsko delo je podalo pomembno metodološko izhodišèe za nadaljnje
vrednotenje vpliva divjih odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo in doloèanje
vrstnega reda sanacije na kraških obmoèjih.

VSEBINSKI DEL DIPLOMSKEGA DELA
V èasu popisa, izvedenega med 8.4. in 4.5. 2005 v obèini Pivka, katere površina znaša
223,25km2, sem evidentirala 88 divjih odlagališè odpadkov.
V obèini Pivka je po moji oceni 9 odlagališè od skupnih 88, ki imajo kolièino odpadkov
manjšo od 10 m3, 39 jih je takih, katerih kolièina odpadkov je med 10 in 100 m3, 17 jih ima
od 100 do 1000 m3, 26 jih pa ima kolièino veèjo od 1000 m3. Skupna ocenjena zasmetena
površina znaša tako 118.698 m2, torej meri povpreèno odlagališèe 1349 m2. Ocenjena skupna
kolièina odpadkov znaša 662.195 m3, kar pomeni da ima odlagališèe povpreèno 7525 m3
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materiala odpadkov. Tako po kolièini odpadkov kot po površini odlagališèa je kar veliko
velikih odlagališè odpadkov. Kar 34% (30) odlagališè odpadkov je takšnih, ki merijo veè kot
200 m2, od teh pa je 18% takšnih, ki merijo veè kot 1000 m2. V najmanjšem razredu, do 15
m2 jih je 22, kar pomeni 25%. V tretjem razredu, od 50 do 200 m2, jih je 19, oziroma 21,7%.
V drugem razredu, med 15 in 50 m2 jih je 17, oziroma 19,3%. V obèini Pivka prevladujejo
odlagališèa veèja od 200 m2.
Glede na tip odloženega materiala predstavljajo najveèji delež od vseh odloženih odpadkov v
obèini Pivka kosovni odpadki 39,9%, temu sledi gradbeni material (22,2%), na tretjem mestu
so kmetijski odpadki (10,2%). Delež nevarnih odpadkov je visok in predstavljajo 6,3% vseh
odpadkov.
Glede na ožjo reliefno lego leži najveè odlagališè, 54,5% na ravnih tleh. Le ta se lahko na
širšo lego nahajajo tako na ravnini kot so širše gledano lahko tudi del poboèja. Po kolièini
odpadkov pa so glede na ožjo reliefno lego na drugem mestu. Tu je 26,5% vseh odpadkov.
Glede na število so odlagališèa v vrtaèah na drugem mestu, njihov delež je 23,9%. Delež
odpadkov v vrtaèah pa znaša 16,5%. Po številu so na tretjem mestu odlagališèa, ki ležijo
glede na ožjo reliefno lego na poboèju. Tukaj je kot poboèje oznaèena reliefna lega, kjer pride
do spremembe naklona glede na pokrajino, in odlagališèe ne pripada nobeni drugi zgoraj
našteti kategoriji. Sem so uvršèena odlagališèa, ki so v ožjem ter so lahko tudi v širšem
pogledu del poboèja oziroma ravnine. Njihov delež je 13,6%, tu pa je 12,3% vseh odpadkov.
Glede na število odlagališè zasedajo èetrto mesto odlagališèa, ki se nahajajo v breznih,
odlagališèa v grapah ter odlagališèa na reènih bregovih. Odlagališèa v breznih pa so po
kolièini odpadkov na prvem mestu, saj je tam odloženih kar 44,1% vseh odpadkov, medtem
ko imajo odlagališèa v grapah 0,2% odpadkov, na reènem bregu pa je 0,1% vseh odpadkov. V
strugah vodotokov je 1,1% odlagališè, tu je 0,3% vseh odpadkov. Našla nisem nobenih vidnih
odlagališè odpadkov, ki bi ležali npr. na vhodu v jamo.
Najveè odlagališè odpadkov, 28,4%, se nahaja na obmoèju gozdnega roba. Tu je kar 38,7%
vseh odloženih odpadkov, medtem ko jih je najmanj v gozdu (9,1%).
Številèno je najveè odlagališè odpadkov oddaljenih veè kot 1 km od naselja, nato pa so
odlagališèa, ki so od naselja oddaljena od 501-1000 m. Gledano po kolièini odpadkov pa je le
teh najveè v oddaljenosti od 100-500 m od naselja. Pri moji evidentaciji odlagališè se je
pokazalo, da je najveè odlagališè dostopnih preko makadama, sledijo odlagališèa, dostopna
preko kolovoza, asfalta ter steze na zadnjem mestu.
V obèini Pivka so leta 1999 izvedli popis divjih odlagališè odpadkov in evidentirali 30 divjih
odlagališè odpadkov. Pri tem so pregledali 29 vasi z bližnjo okolico. Kot tudi sami
ugotavljajo njihov popis še zdaleè ni zajel vseh odlagališè odpadkov. Število se je od takrat
poveèalo in se še poveèuje, saj je kljub rednemu odvozu odpadkov še vedno prisotna
mentaliteta, ki sem jo imela »èast« opazovati pred lastnimi oèmi, da se jih lahko odloži kar v
najbližje brezno, vrtaèo,...Še bolj žalostno je dejstvo, da to poèenjajo tudi nekateri mlajši
ljudje, ki preslišijo vsako opozorilo.
Glede ocene (tako neponderiranih, kot tudi ponderiranih vrednosti) vpliva odlagališè
odpadkov na kraško podzemno vodo prevladujejo odlagališèa z visokim vplivom na kakovost
kraške podzemne vode, le tem sledijo odlagališèa s srednjim in zelo visokim vplivom na
kakovost kraške podzemne vode. Najmanj je odlagališè odpadkov z majhnim vplivom na
kakovost kraške podzemne vode.
Vsa odlagališèa odpadkov, ki se uvršèajo v najvišji razred konènih obmoèij prednostne
sanacije (D), oznaèena s št. 1, imajo veèinoma zelo visok, visok ter srednji vpliv na kraško
podzemno vodo. Le eno odlagališèe ima majhen vpliv na kraško podzemno vodo. V
najvišjem razredu prednostne sanacije je tako 29 odlagališè odpadkov. Najnižja ocenjena
ponderirana vrednost je 11.25. Le ta je tudi najnižja od vseh odlagališè odpadkov. V najvišji
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razred prednostne sanacije se je uvrstilo, ker leži znotraj tretjega vodovarstvenega obmoèja ter
znotraj dveh prednostnih obmoèij 1. stopnje. V primeru, da se prednostna obmoèja sanacije ne
bi upoštevala bi se glede na oceno ponderiranih vrednosti uvrstilo glede na vrstni red sanacije
na zadnje mesto. Tudi znotraj naslednjega razreda prednostne sanacije (D), št. 2, se uvršèajo
odlagališèa z zelo visokim, visokim ter srednjim vplivom na kraško podzemno vodo, kjer je
najnižja ocena 15.5. Znotraj drugega razreda prednostne sanacije je tako 8 odlagališè
odpadkov. V tretji razred prednostne sanacije se uvršèa le eno odlagališèe odapdkov, ker leži
znotraj poplavnega obmoèja. Glede na ocenjeno ponderirano vrednost (16) se uvršèa v razred
s srednjim vplivom na kraško podzemno vodo. 5 odlagališè odpadkov se uvršèa v 4. razred
prednostne sanacije (D). To so odlagališèa z zelo visokim, visokim ter srednjim vplivom na
kraško podzemno vodo. Najveè odlagališè odpadkov, kar 41, se jih nahaja v 5. razredu
prednostne sanacije. Tu se nahajajo odlagališèa z zelo visoki, visoki, srednjim ter majhnim
vplivom na kraško podzemno vodo. 4 odlagališèa odpadkov se nahajajo znotraj zadnjega 6.
razreda prednostne sanacije. To so odlagališèa, ki se ne nahajajo na nobenem izmed zgoraj
naštetih obmoèij oziroma kakršnikoli njihovi kombinaciji. V primeru upoštevanja same ocene
vpliva odlagališè odpadkov na kraško podzemno vodo bi bila ta odlagališèa, ki se zaradi tega,
ker se ne nahajajo znotraj zgoraj omenjenih prednostnih obmoèij (D) in kakršnikoli njihovi
kombinaciji in se uvršèajo na zadnja mesta vrstnega reda sanacije, uvršèena višje v seznamu
prednostne sanacije. Eno se namreè uvršèa v razred z zelo visokim vplivom na kraško
podzemno vodo, dve pa imata visok vpliv na kraško podzemno vodo. Kljub temu pa prav do
velikih razlik ne prihaja in so gledano v celoti odlagališèa odpadkov glede na njihov vpliv na
kakovost kraške podzemne vode ter tudi z upoštevanjem prednostnih obmoèij odlagališèa
odpadkov dokaj dobro razporejena.

APLIKATIVNI DEL DIPLOMSKEGA DELA
Po predhodnem, zgoraj opisanem naèinu, doloèitve ocene vpliva odlagališè odpadkov na
kraško podzemno vodo in z upoštevanjem prednostnih obmoèij (D), sem doloèila vrstni red
sanacije odlagališè odpadkov in predlagala njihovo sanacijo, ki zajema prvo fazo.
Divja odlagališèa odpadkov je nujno potrebno sanirati, saj s svojo strukturo predstavljajo
veliko tveganje na kraško podzemno vodo. (Šebenik, 1994) Predlagana sanacija zajema prvo
fazo, kjer pa se nato na podlagi že zbranih podatkov doloèijo tudi ostale nadaljnje faze.
Za veèino odlagališè odpadkov (76 oziroma za 86,4% ) sem predlagala popolno odstranitev
odpadkov. Tu so zajeta vsa odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenih ter
poplavnih obmoèij in jih je 38 oziroma 50 %. Tudi za ostalih 38 odlagališè odpadkov sem
predlagala popolno odstranitev odpadkov. Od teh se jih 34 nahaja na veèih oziroma na enemu
izmed naslednjih obmoèij: obmoèju nature, ekološko pomembnemu obmoèju, zavarovanemu
obmoèju. (vodovarstveni pasovi, poplavna obmoèja, obmoèje nature, ekološko pomembna
obmoèja, zavarovana obmoèja). Za 4 odlagališèa, ki se ne nahajajo na nobenem izmed zgoraj
omenjenih obmoèij, vendar se glede na ponderirane vrednosti uvršèajo v razrede zelo
visokega, visokega ter srednjega vpliva na kraško podzemno vodo je potrebna popolna
odstranitev odpadkov, ker ne gre za gradbene odpadke in odkopan zemeljski material, temveè
predstavljajo odpadki veèje tveganje prav tako kot ga predstavljajo tudi vrednosti kazalcev, ki
ponazarjajo ranljivost kraške podzemne vode. Za 11 odlagališè odpadkov oziroma za 12,5%,
ki ležijo znotraj nature, ekološko pomembnega oziroma zavarovanega obmoèja sem
predlagala njihovo zasutje oziroma izravnavo s površjem. To so odlagališèa odpadkov, kjer
gre za nenevarne gradbene odpadke in odkopan zemeljski material. Prav tako njihova ožja
lega ne predstavlja pomembnega vpliva na kraško podzemno vodo (kraško površje brez
razvitih kraških reliefnih oblik) ter njihova lega z vidika onesnaževanja vodnih virov ni tako
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pomembna kot za odlagališèa znotraj vodovarstvenega obmoèja. Za eno odlagališèe (1,1%)
sem predlagala, da njegovo vsebino najprej preverijo z biokemijskimi raziskavami. Tu se
nahajajo namreè vsebine, za katere domnevam, da so pomešane s kurjencem in gre za tekoèi
odpadek. Za nobeno odlagališèe nisem predlagala odvoza dela odpadkov, ker gre pri
odlagališèih, kjer sem predlagala odvoz vseh odpadkov veèinoma za heterogeno sestavo
odpadkov, kjer se tudi manj nevarni odpadki onesnažijo s snovmi, ki se sprošèajo pri drugih z
vidika tveganja bolj nevarnih odpadkih. Vsekakor pa odvoz odpadkov pomeni tudi nadaljnje
pravilno ravnanje z njimi. Pri sanaciji divjih odlagališè je potrebno postaviti tudi opozorilne
table ter stalno izvajati kontrolo in prepreèevati ponovno odlaganje odpadkov. Zavedam se, da
je postopek popolnega odstranjevanja odpadkov dolgotrajen in za obèino drag projekt. Zato
predlagam, da se odlagališèa odpadkov sanira po zgoraj navedenem vrstnem redu, kjer je v
prvi fazi najbolj nujno poskrbeti za odstranjevanje odpadkov, ki ležijo znotraj
vodovarstvenega obmoèja. Temu sledi odlagališèe odpadkov znotraj poplavnega obmoèja.
Nato so po natanènejšem èasovnem razporedu, ki ga bo glede na finanène »zmožnosti«
doloèila obèina najprej na vrsti tista odlagališèa odpadkov, ki imajo ocenjen zelo visok vpliv
na kraško podzemno vodo in se nahajajo na obmoèju nature, ekološko pomembnih obmoèij
oziroma zavarovanih obmoèij. Temu sledijo odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo le na enem
obmoèju (natura, epo, zavarovana obmoèja). Na zadnjem mestu so odlagališèa, ki se ne
nahajajo na prednostnih obmoèjih. Tu je tudi odlagališèe z ocenjenim zelo visokim vplivom
na kraško podzemno vodo, ki bi ga bilo morda potrebno sanirati nekoliko prej.
Predlagam tudi, da se z namenom prepreèevanja odlaganja odpadkov na neurejena odlagališèa
uvede v obèini Pivka veè lokacij, kamor bi se lahko celo leto vozilo kosovne odpadke, ki jih
sedaj pobirajo 2-krat letno, ter bi podjetje za ravnanje z odpadki veèkrat letno poskrbelo za
njihov odvoz in nadaljnje ravnanje z odpadki. Prav tako bi bilo dobro, da se doloèijo lokacije
za dovoz gradbenega materiala in izkopov prsti ter drugega izkopanega materiala, kjer bi se ta
odlagal pod nadzorom pristojnih oseb in bi se ga lahko uporabilo za druga zasipavanja.
Vendar ne za zasipavanje vrtaè, brezen ter drugih konkavno naravno nastalih reliefnih oblik,
ker vemo, da ima tudi to poleg drugih negativnih oblik onesnaževanja na krasu lahko tudi
posledice pri spremembi podzemnega toka vode in samega vodnega režima. Zasipavajo se
lahko le tiste konkavne oblike, kjer je za njihov nastanek odgovoren èlovek in bi se z
zasipavanjem lahko približali prvotnemu stanju. Veèkrat letno bi bilo potrebno izvajati tudi
zbiralne akcije nevarnih odpadkov.
Divja odlagališèa odpadkov so izredno moteè umetni elelment kjerkoli v pokrajini, še bolj
pereè pa je njihov negativni vpliv na izredno ranljiv kraški ekosistem, še posebej na kraško
podzemno vodo, ki je pomemben vir pitne vode in bi to lahko tudi ostal, èe bomo ljudje o tem
zaèeli razmišljati in ne bomo imeli vode veè kot nekaj samoumevnega ter se bomo, z
namenom ohranitve pitne vode in ostale narave zaèeli že danes, »èe ni že prepozno«,
primerno obnašati. Na žalost se ljudje obnašamo tako, da v veèini primerov ukrepamo šele, ko
se nekaj »zgodi« in je že prepozno.
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5. SUMMARY
The present diploma paper focuses on the wild rubbish dumps, which are not only disturbing
to the eye because they spoil the countryside, their biggest problem is the negative impact
they have on the quality of the karst groundwater, which is hidden from our sight. The
diploma treats wild rubbish dumps on a particularly vulnerable karst surface. In the first part
of the diploma paper I present and minutely describe the theoretical basis for establishing the
parameters intended to evaluate the impact of the rubbish dumps on the karst groundwater.
On the basis of the given theoretical foundations parameters that can be used in evaluating the
impact of the rubbish dumps on a more extensive karstic area can be formed, for example in
evaluating the impact of the rubbish dumps on the karst groundwater and consequently
establishing the priority list for the sanitation, that is, for the karstic regions in Slovenia. The
methodolgy needs to be adapted to the area itself and parameters, whose values on a particular
area change sufficiently so they allow evaluation, need to be chosen when smaller regions or
areas are in question. In the second part of the diploma paper I have thus prepared a
methodology suitable for evaluating the impact of the rubbish dumps and establishing the
priority list for the sanitation of the rubbih dumps in the municipality of Pivka which is
situated in a karstic region, and on the basis of the inventory of the wild rubbish dumps in the
municipality of Pivka, comprising 223,25 kmƒ, carried out in April and the beginning of May
2005, tested the methodology. The methodology can be applied to all the karstic
municipalities by adapting the values of classes of individual parameters to a particular area.
Therefore, I have prepared a cadastral register of the wild rubbish dumps comprising
documents elaborated for every location of the rubbish dump in particular containing the
identification data, data on the position of the dump and other information including the
photographies. The cadastral register for a particular dump is made out of two different but
complementing documents. The first document thus reveals general data gathered on the field
of work and with the help of the cartographic material, as well as data about the location of
the dump itself, the second document is intended to evaluate the impact of the landscape of
the dump on the karst groundwater as well as the priority list for the sanitation of the above
mentionned. The location of the dumps has been established with the help of the GPS receiver
and marked on the DTK 1: 50.000.
The methodology proved to be accurate and fairly simple for I could transfer the data gathered
on the documents with the help of the cartographic material to the document intended for
evaluating the impact of the wild rubbish dumps on the karst groundwater.
Nine parameters have been established for evaluating the impact of the rubbish dumps on the
karst groundwater for the municipality of Pivka. Three are intended to measure the
characteristics of the dump (the area of the dump, the quantity of waste, the type of material),
six are intended to evaluate the vulnerability of the karst groundwater (the type of aggregate
structure, the restricted position of the rubbish dump, the assessment of the depth of the karst
groundwater, the extensiveness and abundance of the aquifer, the porosity and the
petrographic type of the aqifer, the infiltration). Six parameters have been chosen to measure
the vulnerability of the karst groundwater since the latter depends on numerous intertwined
characteristics. Thus, I have tried to obtain a more realistic evaluation. Despite that the
parameters on the characteristics of the rubbish dumps and the vulnerability of the karst
groundwater are equal for I have cut the latter in two due to a larger number of these values. I
have attributed the same number of points to each parameter due to a fairer evaluation. Each
dump has thus been classified within an individual class with every parameter. The values of
the evaluation of the characteristics of the dumps pointing to different levels of burdening
and vulnerability of karst groundwater are marked in the document and gathered in the table.
The total sum of indvidual classes gives us an evaluation of the impact of the dumps on the
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karst groundwater. The higher the value of the evaluation, the higher the evaluation of the
impact of the rubbish dump on the karst groundwater. The dump therefore ranges higher on
the priority list of sanitation. With the intention to further approach the actual state of the
dumps while evaluating them, I have decided on the ponders for the values of the parameters
which are, according to my observations, the most crucial elements in studying the impact of
dumps on the karst groundwater. Using ponderability increases the imporatance of an
individual parameter since its importance delegates it a higher influence in the final
evaluation. Therefore, I have chosen the parameter the type of material which is more
decisive for the quality of discharge waters than the dimensions of the dump, since water
absorbs more harmful substances going through the deposited waste.
The above mentionned is the only parameter used in measuring the characteristics of the
rubbish dump, thus I have decided on two parameters from the group measuring the
vulnerability of the karst groundwater whose values are cut in half. This is the only way I
could follow the principle according to which the parameters on the characteristics of the
dumps as well as the vulnerability of the karst groundwater are equal. That is why I have
calculated the ponderable value of the parameters of the restricted area of the rubbish dump
and infiltration. In my opinion, I have approached the actual state of vulnerability of the karst
groundwater using the two parameters. The values of the chosen three parameters are
therefore double.
The evaluation of the rubbish dumps happens in two stages, meaning I have firstly taken into
account the rubbish dumps which are situated in water protection areas, inundatory areas, in
areas of natura, ecologically important areas and protected areas, since they should not be
located on such areas according to the Regulation on depositing waste.
The sanitation of the rubbish dumps should be first carried out for dumps located in these
areas. The final order of preferential areas for sanitation was decided upon by adding up the
values of the preferential areas within which the rubbish dumps are situated ( these are
methods of intertwining, and taking into account an additional criterion according to which
the rubbish dumps situated within the water protection areas are preferential on the priority
list of sanitation, these are followed by rubbish dumps situated within the inundatory areas
and dumps situated within the natura areas, ecologically important areas, that is protected
areas. Therefore the dumps situated within the water protection areas have been ranked
highest on the priority list, their additional order has been elaborated by taking into account
the criteria of several preferential areas. The two additional criteria have been introduced so
all the rubbish dumps situated within these areas would not be found in the one group alone.
For not even one dump was situated in the second water protection area or only in the third
water protection area which present the second and third level on the priority list of sanitation
of the rubbish dumps. The priority list of sanitation of the rubbish dumps within an individual
group of preferential sanitation has been decided upon on the basis of ponderable evaluation
of the impact of rubbish dumps on the karst groundwater in the second stage of evaluation. A
higher evaluation means the rubbish dump is ranged higher on the priority list of preferential
sanitation within an individual preferential group.
Wild rubbish dumps are a big problem from the point of view of the influence they have on
the environment. The problem is particularly crucial on the vulnerable karst area which holds
important stores of drinkable water. The present diploma paper is an important
methodological starting point in further evaluation of the impact wild rubbish dumps have on
the karst groundwater and establishing the priority list for the sanitation in the karst regions.
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