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Povzetek
Cilj pričujoče dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode je bil
preučiti vplive vseh predvidenih posegov, ureditev in vojaške dejavnosti novega Državnega
prostorskega načrta OSVAD Postojna na podzemne vode, opredeliti tveganja, predvideti omilitvene
ukrepe hkrati pa tudi računsko dokazati, da bo dobro stanje podzemnih voda ohranjeno in tveganje
sprejemljivo.
Dopolnjene strokovne podlage vsebujejo vsebine, ki so predvidene z analizo tveganja za onesnaženje
vodnega telesa podzemne vode v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16), določene v 50. členu tega pravilnika in
predloge zaščitnih ukrepov s katerimi se zagotovi, da bo tveganje za onesnaženje vodnega telesa
podzemne vode, ki izhaja iz predvidene prostorske ureditve, posegov in vojaške dejavnosti na območju
DPN OSVAD Postojna, sprejemljivo.
Območje DPN OSVAD Postojna obsega vadišče Poček in strelišče Bač, ki zajemata prostor, namenjen
izključno izvajanju dejavnosti obrambe ter varnostna območja, ki so potrebna za varno uporabo
navedenih dveh območij. Površina območja DPN OSVAD Postojna je 124 km2. Od tega je 25 km2
namenjenih izključno izvajanju dejavnosti obrambe (vadišče Poček in strelišče Bač), 99 km2 pa obsega
varnostno območje.
Na obravnavanem območju se je vojaška dejavnost začela izvajati že v času Avstro-Ogrske monarhije in
je bila prisotna v času Italije ter bivše Jugoslavije, ko je bila tudi najbolj obsežna. Današnje stanje okolja
je torej posledica več kot sto let trajajočih aktivnosti v preteklosti, ki so imele na okolje delno negativne
vplive (delna degradacija posameznih segmentov okolja, kot npr. onesnaženje tal z ostanki eksplozivnih
sredstev), a v veliki meri tudi pozitivne vplive (ohranitev gozdnih in travnatih površin brez poselitve in
infrastrukture).
S predmetnim DPN se načrtujejo prostorske ureditve za dejavnosti obrambe in njihova varnostna
območja, ki obsegajo gradnje novih objektov ter prostorske ureditve terena in infrastrukture,
rekonstrukcije obstoječih objektov in infrastrukture ter vzdrževanje objektov in odstranitve objektov.
Prostorske ureditve obsegajo:
 vadišče Poček, vključno s centrom Bile,
 strelišče Bač,
 interno komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo za izvajanje
dejavnosti obrambe,
 navezavo območja na komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko
infrastrukturo,
 opozorilne in varnostne elemente (opozorilne in obvestilne table ter zapornice) za
preprečevanje vstopa na vadišča v času usposabljanja in
 okoljevarstvene ukrepe in ureditve.
Znotraj območja DPN OSVAD Postojna se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 strelišča,
 vadbeni položaj – ognjeni položaj,
 vadbeni položaj – pričakovalno območje,
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met ročne bombe,
vadišče za boj v naselju (maketno naselje 34 objektov, grajenih do tretje gradbene faze),
vadišče za bojna vozila – namenjeno premagovanju ovir z bojnimi vozili,
podzemni vadbeni objekti, zaklonilniki, rovi za urjenje taktike napad – obramba,
vzletišče za helikopterje,
vzletišča za brezpilotna letala,
umetno jezero za usposabljanje z lansirnimi mostovi in gibanje vozil v vodi,
območja za taktično vadbo enot Slovenske vojske,
vadišče za usposabljanje nalaganja vozil na železnico,
območje centra zvez in vadbenih objektov sistema zvez,
stolp za mikrovalovne oddajnike – sistem za simulacijo taktičnega delovanja,
območje ciljev, tarč in rušitev,
skladišče minskih eksplozivnih sredstev,
vadišče minsko eksplozivnih sredstev,
vadišče za inženirsko usposabljanje,
območje za dekontaminacijo,
območje za urjenje postopkov jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe,
opazovalne točke in artilerijske opazovalnice,
interne povezovalne ceste,
upravni prostori vadišča,
taktični operativni center,
taborni prostori,
parkirišča,
pralnice za vozila,
nastanitveni objekt, razdeljevalnica hrane, jedilnica in kuhinja, servisni in logistični objekti,
transformatorske postaje,
čistilne naprave in nepretočne greznice,
meteorološka postaja in
ekološki otoki.

DPN OSVAD Postojna se nahaja na jugozahodnem pobočju Javornikov, ki so 11 km široko ter 30 km
dolgo hribovje, razpotegnjeno v smeri severozahod-jugovzhod. Na zahodni strani mejijo Javorniki na
Pivško kotlino z višino od 500 do 600 m, na severovzhodu pa na Cerkniško (550 m n. m.) in Planinsko
polje (450 m n. m.). Vadišče Poček leži na nadmorski višini od 550 m na zahodni do 1100 m n.m. na
vzhodni strani. Površina vadišča je približno 20,2 km2. Strelišče Bač se razteza na površini približno 5
km2 in nadmorski višini od 564 m do 770 m.
Celotni Javorniki, skupaj z območjem DPN OSVAD Postojna, spadajo v dinarski kras med Pivško kotlino
in Cerkniškim ter Planinskim poljem, ki je razvit v karbonatnih kamninah (apnenci z vložki dolomita)
kredne starosti. V tektonski strukturi je območje del Snežniške narivne grude. Kraške razmere se
odražajo tako na površini (skalnato površje, malo preperine, vrtače, brez površinske vodne mreže) kot
v podzemlju (kraška brezna in jame, formiran kraški vodonosnik s hitrim in turbulentnim podzemnim
odtokom vode…). Podzemna voda iz kraškega masiva Javornikov, kot je bilo dokazano z do sedaj
izvedenimi sledilnimi poskusi, odteka v večjem delu v izvire Malenščice in Unice, v manjšem delu v
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izvire na južnem obrobju Cerkniškega polja in v Rakovem Škocjanu, delno tudi v izvir Vipave, južni del
Javornikov na Pivškem pa v izvire ob reki Pivki in manjše izvire okrog Knežaka.
Z območja vadišča Poček odteka približno 1/2 podzemne vode v izvir Malenščice, 1/4 v nezajete izvire,
kot so Zajetje – Stara vas, občasni izvir Škratovka ter v izvire v Rakovem Škocjanu in približno 1/4
podzemne vode v izvir Vipave. Hitrost toka podzemne vode je ob nizkih vodah okrog 25 m/h, kar
pomeni, da voda doseže 9,3 km oddaljen izvir Malenščice v približno 15 dneh, izvir Vipave pa v 41 dneh.
Na izviru Malenščice je urejeno vodno zajetje (črpališče) Malni, ki s pitno vodo oskrbuje okrog 21.000
prebivalcev občin Postojna in Pivka. V okviru analize so obravnavani še vplivi na vodne vire: vrtina RŠ3/94 Rakov Škocjan, Podlipa-Vipava, Zmrzlek in Sela pri Knežaku, rezervni vrtini K-1 in K-3 pri Zagorju
ter Podstenjšek pri Šembijah.
Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode Kraška Ljubljanica je v zadnjih letih ocenjeno kot dobro
(ARSO, 2018). Na izvirih Malni in Vipava v zadnjih letih noben parameter v državnem monitoringu stanja
podzemne vode ni presegal standardov kakovosti podzemne vode po Uredbi o stanju podzemnih voda
(Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16), prav tako tudi ne mejnih vrednosti določenih s Pravilnikom o
pitni vodi (Uradni list RS, št. 74/15 in 51/17). Rezultati analiz na merilnem mestu Malenščica so pokazali,
da so bile izmerjene vsebnosti večine analiziranih parametrov na koncentracijskem nivoju spodnje meje
določanja za uporabljene analitske metode (LOQ), vsebnosti mangana, železa, bora, arzena, barija,
stroncija, vanadija in rubidija pa se pojavljajo le v sledovih. Rezultati analiz na merilnem mestu Vipava
kažejo podobne značilnosti. Tudi organske spojine, ki se analizirajo v okviru programa spremljanja
stanja podzemnih voda, so na koncentracijskem nivoju spodnje meje določanja za uporabljene
analitske metode (LOQ). Enaka ugotovitev velja tudi za težke kovine.
Investitor prostorskih ureditev izvaja skladno z 80. členom »Uredbe o državnem prostorskem načrtu za
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US)« (v
nadaljevanju: Uredba o DPN OSVAD), katere veljavnost je prenehala 23. 12. 2018, obratovalni
monitoring med gradnjo in obrambno dejavnostjo. Obratovalni monitoring je bil izveden v letu 2016 in
2017 za segmente tla, vode, narava in biotska raznovrstnost ter gozd (in divjad). Iz poročil o
obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v letu 2017 izhaja, da se v podzemni vodi prisotne
kovine pojavljajo v sledovih. Večina analiziranih parametrov se nahaja na koncentracijskem nivoju meje
zaznavnosti uporabljene analitske metode (LOD) oziroma koncentracijskem nivoju spodnje meje
določanja (LOQ). Prav tako so rezultati vseh analiziranih parametrov pod mejnimi vrednostmi za pitno
vodo1 in površinske vode2 tako v spomladanskem kot tudi v jesenskem obdobju vzorčenja.
Enake rezultate je dalo tudi vzorčevanje izvirov v letu 2018 v dveh serijah med septembrom in
decembrom. Spojine dušika, kot so amonij in nitrat so prisotne na koncentracijskih nivojih spodnje meje
določanja (LOQ). Vsebnosti organske mase, izražena kot celokupni organski ogljik TOC so nizke.
Izmerjene vsebnosti fosforja, izražene kot fosfat – orto, so pod LOQ. Kovine so prisotne v sledovih
oziroma pod LOQ. Enaka ugotovitev se nanaša na vodne vire na vplivnem območju vadišča Bač.
Ugotovljeno je, da so rezultati vsebnosti posameznega parametra precej pod mejnimi vrednostmi za
pitno vodo in površinske vode. Indikativni parametri za spremljanje vpliva odpadnih voda s prometnih

1
2

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16)
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površin ter tudi vojaških aktivnosti (ostanki kovinskih delov ohišij eksplozivnih in strelnih teles) na
območju vadišča Poček in strelišča Bač so posamezne kovine (kadmij, svinec, cink, baker, vanadij,
molibden), ki se v podzemni vodi nahajajo pod LOQ oziroma v sledovih. Zaradi nizkih vsebnosti v
podzemni vodi, ki so na ravni naravnega ozadja, ti parametri ne kažejo vpliva vojaških dejavnosti na
stanje podzemne vode. Za spremljanje vpliva goriv in različnih maziv na stanje podzemne vode so
indikativni parametri skupin organskih spojin PAO, BTX, indeks mineralnih olj. Iz rezultatov kemijskih
analiz sledi, da so vsi izmerjeni parametri pod LOQ. Vpliv uporabe različnih streliv in minsko eksplozivnih
sredstev se v podzemni vodi spremlja s parametri kot so RDX, TNT, PBX, HMX in drugi. Iz kemijskih
rezultatov analiz na eksplozive v podzemni vodi sledi, da noben analiziran parameter ne presega LOQ v
obeh serijah vzorčenja, kar pomeni, da vpliv vojaške dejavnosti ni zaznaven.
V času gradbenih del možna onesnaženja lahko povzroči gradbena mehanizacija, uporabljena pri
izvedbi gradbenih del (onesnaženje s pogonskimi gorivi, mazalnimi in hidravličnimi olji).
V času izvajanja vojaških aktivnosti se bo pojavilo več možnih virov obremenitev: parkirišča
(onesnaženje s pogonskimi gorivi in drugimi naftnimi derivati), pralne in dekontaminacijske ploščadi
(onesnaženja s pogonskimi gorivi, drugimi naftnimi derivati, površinsko aktivnimi snovmi,
dekontaminacijskimi sredstvi), pretakališče goriva z možnimi onesnaženji s pogonskimi gorivi in drugimi
naftnimi derivati, čistilne naprave komunalnih odpadnih voda, odpadki. Na območjih, na katerih se
uporabljajo eksplozivna in strelna sredstva so možne migracije snovi, akumuliranih v tleh v preteklih
obdobjih, ali ob novih vojaških aktivnosti.
Najpomembnejša onesnaževala v odpadnih vodah z utrjenih površin izhajajo iz ostankov pogonskih
goriv ter hidravličnih in mazalnih olj, vse navedeno iz obsežne skupine snovi »nafta in njeni derivati«.
Značilni analitski parametri, s katerimi v analitiki vod zaznavamo in merimo snovi po izvoru iz nafte in
njenih derivatov, so alkani (ravnoverižni in razvejani), cikloalkani in aromatski ogljikovodiki. Med
aromatskimi ogljikovodiki izstopajo lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX – benzen in derivati) in
policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO). Te odpadne vode so po sestavi zelo podobne odpadnim
vodam s cestnih in parkirnih površin. Značilne sestavine odpadnih voda s prometnih površin so tudi
posamezne težke kovine, na primer kadmij, svinec, cink, baker, vanadij, molibden in drugi…, ki pa lahko
na območju vadišč izvirajo tudi z vojaških aktivnosti (ostanki kovinskih delov ohišij eksplozivnih in
strelnih teles).
Pomembne značilnosti odpadnih komunalnih voda so obarvanost in vonj, ter sestavine: neraztopljene
in usedljive snovi, spojine dušika (amonij, nitrat), spojine fosforja (med drugim orto fosfati) in žvepla
(sulfidi, merkaptani), sulfat in klorid, ostanki površinsko aktivnih snovi in posamezne težke kovine
(železo, baker, cink, mangan, krom in druge), mikroorganizmi, glive in virusi, ostanki humanih
farmacevtsko aktivnih snovi.
Z območja vadišč se pričakujejo gradbeni odpadki ter značilni komunalni odpadki kot so odpadni papir,
odpadni polimerni materiali, odpadno steklo in biološki odpadki. Glede na njihove fizikalno-kemijske in
biološke lastnosti, se navedene skupine odpadkov oziroma odpadnih materialov razvrščajo med
nenevarne oziroma inertne.
Na območju vadišča Poček in strelišča Bač se uporabljajo oziroma je predvidena uporaba streliv in
minsko eksplozivnih sredstev naslednjih kategorij: vadbeno strelivo, ostro strelivo, bombometi,
raketometi, eksplozivna sredstva mobilnih enot (tankov, …), eksplozivna sredstva havbic, ročne bombe,
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eksplozivna sredstva Spike sistemov, različne dimne ročne bombe in letalske inertne bombe. Njihove
glavne sestavine so eksplozivne snovi oziroma njihove kombinacije v pomenu osnovnega in zagonskega
eksploziva (RDX, črni smodnik, TNT, PBX, HMX).
V okviru naloge so skladno s predpisano vsebino analize tveganja opredeljeni normalni, alternativni in
najslabši možni scenarij razvoja dogodkov za naslednje primere:
 Iztok goriv in maziv iz vozil, delovnih strojev in cistern ob nesrečah
 Gradnja novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
 Iztok odpadne komunalne ali padavinske vode (delovanje čistine naprave)
 Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti
Ocene oziroma izračuni vpliva različnih scenarijev na vodne vire so izvedeni z modelnimi simulacijami,
ki so kalibrirane na značilnosti kraškega vodnega toka in prenosa snovi, kot so bile ugotovljene s
sledilnim poskusom, ki ga je na vadišču Poček leta 1997 izvedel IZRK Postojna. V scenariju najslabše
možnosti so simulirane variante:
 nesreča tanka (M-84) s celotnim izlitjem goriva (dizel gorivo) iz rezervoarja v količini 1.250 l,
 nesreča Helikopterja Evrocopter AS532 »Cougar« s celotnim izlitjem goriva (kerozin) iz
rezervoarja v količini 2.000 l,
 nesreča cisterne z gorivom s celotnim izlitjem 15.000 l dizel goriva,
 razlitje goriva (dizelsko gorivo) iz motornega vozila (npr. Valjar vibracijski, Ammann ASC 150) v
količini 410 l,
 enodnevni izpad čistilne naprave in iztok 32 m3 odpadne vode neposredno v vodonosnik in
 letno porabo količine razstreliv z uporabo konzervativnega pristopa, ki upošteva ustrezno
manjše območje in za en velikostni red višjo koncentracijo vnosa neizgorelih razstreliv
Rezultati simulacij oziroma izračunov prenosa onesnaževal kažejo, da je v normalnem, alternativnem
scenariju ter v najslabšem scenariju nedelovanja čistilne naprave relativna občutljivost S za
obravnavane parametre na vodnih virih pod vrednostjo (normativom), ki jo določa Pravilnik o kriterijih
za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).
Na drugi strani pa rezultati simulacije prenosa onesnaževal pokažejo, da je v najslabšem scenariju
razlitja večjih količin goriva (nad 410 l) in najslabšem scenariju porabe razstreliva v okviru vojaške
dejavnosti relativna občutljivost S za obravnavane parametre na vodnih virih nad vrednostjo
(normativom), ki jo določa Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS,
št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).
V pričujočih dopolnitvah strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode so za vse
predvidene objekte oziroma dejavnosti predlagani ukrepi varstva podzemne vode.
Za vse objekte, ki so predvideni v DPN OSVAD Postojna velja, da je njihove vplive na obremenitve
podzemne vode možno obvladovati:
 z upoštevanjem določil pravnega reda RS (npr. za področja ravnanja z odpadnimi komunalnimi
in padavinskimi vodami) ter določil, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki – gradbenimi,
komunalnimi, odpadno embalažo (vse našteto iz sklopa nenevarnih ali inertnih odpadkov kot
tudi nevarnih odpadkov s trenažnih območij vadišč ter laboratorijske in dekontaminacijske
dejavnosti).
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Z upoštevanjem predpisov o zagotavljanju tehnične brezhibnosti civilnih in vojaških vozil.
Z upoštevanjem obsega in namena objektov in varstvenih ukrepov, kot so že predvideni v
Uredbi DPN OSVAD Postojna.
Z upoštevanjem varstvenih ukrepov, ki so zapisani v pričujočih dopolnitvah strokovnih podlag.

V dopolnitvah strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, je podan celovit
pregled varstvenih ukrepov, s katerimi je možno preprečiti, nadzorovati in sanirati vnose onesnaževal v
okolje, glede na namen analize tveganja predvsem tistih, ki bi lahko negativno vplivali na kakovostno
stanje podzemne vode. Pregledno so obravnavani varstveni ukrepi:
1. ki so že predpisani z obstoječo veljavno zakonodajo s področja varovanja okolja, predvsem
podzemne vode
2. ki so upoštevani in vključeni v izdelane strokovne podlage ter Uredbo o DPN OSVAD
3. ki so pripravljeni na osnovi rezultatov analize tveganja, naravnih danosti okolja in skladno z
Uredbo o DPN OSVAD s predvidenimi posegi, gradnjami in dejavnostmi.
Varstveni ukrepi so zasnovani na način, da pokrivajo vse tri vrste scenarijev razvoja dogodkov na
območju DPN OSVAD, normalnega, alternativnega in najslabšega tako med gradnjo objektov, kot
kasneje med obratovanjem, to je med izvajanjem dejavnosti.
Poglavitni varstveni ukrepi varovanja podzemne vode (gre za povzetek, podrobneje so opredeljeni v
samem besedilu analize) so:
 Obsega vojaške vadbene dejavnosti ni dovoljeno povečati v primerjavi s statističnimi kazalci
aktivnosti v zadnjih letih, ki je po kriteriju letne porabe (raz)streliv in eksplozivnih sredstev v
zadnjih 5 letih znašala povprečno 11.000 kg. Vsako dodatno povečanje aktivnosti, oziroma
aktivnosti, za katere se vnaprej lahko predvideva, da bodo vplivale na preseganje letne bilance
porabe razstreliv in eksplozivnih sredstev je potrebno presoditi glede na lokacijo povečanja
dejavnosti in obseg le-te s posebno analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne
vode.
 Na območju PO 34 se predvideva komunalna biološka čistilna naprava s skupno obremenitvijo
130 PE ter na območju PO 10 komunalna biološka čistilna naprava z obremenitvijo 50 PE.
Odpadna voda iz teh dveh komunalnih bioloških čistilnih naprav se ponika v skladu z 21. členom
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
Komunalna odpadna voda iz objektov v enotah PO 20, BA 75 in BA 80 se spelje v neprepustne
nepretočne triprekatne greznice. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD
Postojna, segment podzemne vode je, da se izvaja odvoz odpadne vode iz prenosnih sanitarnih
objektov na centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati na čistilni napravi na
območju vadišča Poček. Za odvoze komunalne odpadne vode mora biti vzpostavljena tudi
evidenca količin in datumov odvoza.
 Odpadne vode iz pralnic za vozila ni dovoljeno ponikati. Pralnice za vozila morajo imeti
vodotesen in zaprt krog odpadnih vod s čiščenjem in ponovno uporabo ter morajo biti
opremljene z lovilcem olj in maščob ter rezervoarjem za prečiščevanje. Uporaba detergentov
ni dopustna.
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V času parkiranja se pod vozila postavi mobilne lovilce olj – mobilni lovilci olj so posode (korita),
ki se postavljajo pod oljno kad (karter), kar investitor/izvajalec dejavnosti že prakticira. V času
gradnje se na območju gradbišča postavijo folije na katere so parkirani delovni stroji.
Vse vode iz utrjenih površin (cesta, parkirišča, ploščadi, črpalka, počivališče,…) morajo biti
zaradi možne kontaminacije z nevarnimi snovmi zbrane in primarno očiščene v lovilnikih
ogljikovodikov s koalescentnimi filtri.
Dno umetnega jezera mora biti vodotesno (tampon, neprepustna folija, glina, beton, itd.), vode
iz umetnega jezera ni dopustno spuščati v podzemlje. Hidrogeolog mora podati soglasje na
projektno PZI rešitev.
Drugje se komunalne odpadne vode zbirajo v prenosnih sanitarnih objektih in odvažajo na
centralno komunalno čistilno napravo (ne na čistilni napravi na vadišču Poček).
Odpadki se povsod zbirajo v pokritih EKO-otokih za ločeno zbiranje odpadkov.
Na dekontaminacijski postaji ni dovoljeno uporabljati snovi, ki so škodljive za vodo.
Pri usposabljanju JRKBO se uporabljajo izključno vadbena sredstva. Uporaba snovi, ki negativno
vplivajo na rastlinske in živalske vrste, ni dopustna.
Investitor/upravljavec vadišča Poček in strelišča Bač mora biti strokovno, organizacijsko in
tehnično pripravljen za interventno ukrepanje v primeru nesreče z razlitjem nevarnih snovi
(izliv goriv/maziv, izpad komunalne čistilne naprave, nepredviden dogodek na vadbenih
poligonih in strelišču ipd.).
Obvezno je sprotno preprečevanje erozijskih procesov, ki bi nastajali zaradi fizične degradacije
tal, kot posledice vojaških aktivnosti.
Pri vzdrževanju tal (travne ruše) ni dovoljeno gnojenje brez gnojilnega načrta, gnojenje z ostanki
greznic in čistilnih naprav, gnojenje z gnojnico in gnojevko. Uporabljajo se lahko le
fitofarmacevtska sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati na vodovarstvenih območjih.
Investitor/upravljavec mora imeti zaradi varstva podzemne vode predpisan in uveden sistem
ekološkega nadzora, monitoringa, alarmiranja in obveščanja.
Investitor/upravljavec vadišča Poček in strelišča Bač mora izvajati monitoring podzemne vode,
skladno s potrjenim programom monitoringa.

Z upoštevanjem predpisanih varstvenih ukrepov ne bodo ogroženi parametri kemijske kakovosti
podzemne vode. Do izpada oskrbe s pitno vodo zaradi gradnje in obratovanja obravnavanih objektov
ter izvajanja vojaških dejavnosti ne more priti. Glede na izsledke te analize tveganja je z DPN OSVAD
Postojna predvidenih objektov in izvajanje predvidenih dejavnosti objektov, dopustno. Ob upoštevanju
vseh zgoraj navedenih dejstev ter doslednemu zagotavljanju predpisanih zaščitnih ukrepov, je tveganje
za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri obratovanju zgoraj navedenih objektov in izvajanju
predvidenih dejavnosti na obravnavanem območju, sprejemljivo.
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Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

1. Uvod
Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča (v nadaljevanju: US) o ugotovitvi, da Zakon o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. In 57/12) in
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) nista v neskladju z
Ustavo, ter o razveljavitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna z odložnim rokom, št. U-I-164/14-30 z dne 16. 11. 2017 (Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22.
12. 2017), je potrebno izdelati dodatne Strokovne podlage s področja varstva okolja za novi Državni
prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, segment vode3.
Obravnavano območje Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske (v nadaljevanju:
DPN OSVAD), ki izhaja iz »Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US)« (v nadaljevanju: Uredba o DPN OSVAD), je bil z
dnem 23. 12. 2018 razveljavljen, zato je skladno z mnenjem ter usmeritvami Ministrstva za okolje in
prostor (v nadaljevanju: MOP) in odločitvijo Načelnika Generalštaba Slovenske vojske, Ministrstvo za
obrambo pristopilo k pripravi novega DPN z enakimi vsebinami in prostorskimi ureditvami, ki so že
opredeljene v veljavnem DPN do 23. 12. 2018. Ključni cilj priprave novega DPN je, da se načrtovane
prostorske ureditve, posegi in vojaške dejavnosti preverijo tudi z vidika varovanja podzemne vode in
kraških vodonosnikov na tem območju.
Pri načrtovanju prostorskih ureditev za sprejeti DPN OSVAD je bila upoštevana usmeritev iz Dopisa
MOP, Sektorja za vode, št. 35007-6/2009 z dne 4. 2. 2010 v zvezi z upoštevanjem veljavnih podatkov o
programih in načrtih, ki se jih je takrat pripravljalo za področje upravljanja z vodami. Prav tako so bile v
večji meri upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora, med drugimi tudi za segment voda, in sicer:
Smernice s področja upravljanja z vodami, št. 35001-95/2010 z dne 20. 4. 2010, vendar je Agencija RS
za okolje (v nadaljevanju: ARSO) na predlog DPN OSVAD podala negativno mnenje z obrazložitvijo, da
je treba dopolniti strokovne podlage. Na usklajevalnem sestanku med Ministrstvom za obrambo RS (v
nadaljevanju MORS), takratnim Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in ARSO (zabeležka sestanka
št. 35007-6/2009-MOP/277-01011343 z dne 11. 12. 2012) se je obravnavala problematika izdaje
pozitivnega mnenja ARSO za segment voda, sklep št. 3 pa se je glasil:
»V primeru, da MORS zagotovi finančna sredstva, se dopolnijo strokovne podlage z vidika vpliva na
ohranjanje dobrega stanja kraškega vodonosnika z opredelitvijo tveganja za onesnaževanje (računsko
dokazano), ki vsebuje:
 opredelitev onesnaževal z oceno interakcije onesnaževala in okolja, toksičnosti onesnaževala,
mobilnosti onesnaževala, kemijskih lastnosti in količine onesnaževal,
 opredelitev transportnih poti onesnaževal od vira ogrožanja,
 izračun transporta onesnaževal glede na različne scenarije,
 opredelitev tveganja za onesnaževanje.
S to dopolnitvijo strokovnih podlag se strinja ARSO in v primeru, da se ne izkažejo negativni vplivi, je to
zadostno gradivo za pridobitev pozitivnega mnenja k DPN.«

3

V Strokovnih podlagah s področja varstva okolja za državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
(2011) segment vode zajema površinske in podzemne vode. ARSO je podal negativno mnenje samo na podzemne vode, zato
se v dopolnitvi strokovnih podlag obravnavajo samo podzemne vode.
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Ker finančna sredstva niso bila zagotovljena, se strokovne podlage niso dopolnile. Takratno Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje pa je izdalo pozitivno mnenje (št. 3401-7/2011/29 z dne 24. 2. 2014), ki ga je
izdal takratni minister (kot nadrejeni organ ARSO), kljub negativnemu mnenju ARSO za področje voda.
Pri obravnavi pobude Očine Postojna glede ustavnosti uredbe o DPN OSVAD se je US odločilo, da se
DPN OSVAD, zaradi te postopkovne nedoslednosti in prevlade javnega interesa glede ustavno
zagotovljene pravice do zdravega okolja, razveljavi z zgoraj navedenim odložnim rokom.
Navedene zahteve s področja voda so osnova za izdelavo dodatnih strokovnih podlag, pri čemer pa je
treba upoštevati že izdelane podlage stanja okolja, strokovne podlage, študije, analize in poročila
obratovalnega monitoringa, ki so se skladno z določili DPN OSVAD izvajale od leta 2016 in so navedene
v nadaljevanju.
Cilj projektne naloge je, da se preuči morebitne vplive vseh predvidenih posegov, ureditev (vse
ureditve, ki so že opredeljene v veljavnem DPN OSVAD in bodo vključene v nov državni prostorski načrt)
in vojaške dejavnosti na podzemne vode z opredelitvijo tveganja in v primeru vplivov predvideti
omilitvene ukrepe na način, da bo računsko dokazano, da bo dobro stanje voda ohranjeno in tveganje
sprejemljivo.
Dopolnjene strokovne podlage morajo vsebovati vsebine, ki so predvidene z analizo tveganja za
onesnaženje vodnega telesa v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
(Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16; v nadaljevanju: Pravilnik o VVO), določene v 50. členu
tega pravilnika in predlog zaščitnih ukrepov s katerimi se zagotovi, da bo tveganje za onesnaženje
vodnega telesa podzemne vode, ki izhaja iz predvidene prostorske ureditve, posegov in vojaške
dejavnosti na območju DPN OSVAD sprejemljivo.
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2. Projektni podatki
2.1. Predmet dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode
Obravnavano območje je osrednje vadišče Slovenske vojske in posega v 5 občin: Postojno, Pivko,
Cerknico, Loško dolino in Ilirsko Bistrico. Območje DPN OSVAD (Slika 1) leži med Postojno na severu in
vasjo Koritnice na jugu. Na zahodu meji na naselja Matenja vas, Slovenska vas, Trnje, Palčje, Bač in
Koritnice. Vzhodna meja območja poteka po gozdnih površinah Javornikov.

Slika 1: Območje DPN OSVAD (vir: Uredba o DPN OSVAD)
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Območje DPN OSVAD (Slika 1) obsega vadišče Poček (zgornji poligon) in strelišče Bač (spodnji poligon),
ki zajemata območji namenjeni izključno izvajanju dejavnosti obrambe (poligon s pikami) ter varnostna
območja, ki so potrebna za varno uporabo navedenih dveh območij. V teh dveh območjih so načrtovane
prostorske ureditve in določene površine za izvajanje vadbenih dejavnosti Slovenske vojske (v
nadaljevanju: SV). Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi, živali in okolja v času izvajanja vadbenih
dejavnosti, območje DPN OSVAD poleg vadišča Poček in strelišča Bač zajema tudi varnostno območje,
ki je določeno na podlagi balistično varnostne ocene.
Velikost območja DPN OSVAD je 124 km2. Od tega območje, namenjeno izključno izvajanju dejavnosti
obrambe, obsega 25 km2 (vadišče Poček in strelišče Bač), varnostno območje pa 99 km2. V deležih to
pomeni, da območja, namenjena izključno za izvajanje dejavnosti obrambe, zavzemajo 20 % celotnega
območja, varnostno območje pa 80 % celotnega območja.
Na obravnavanem območju se je vojaška dejavnost začela izvajati že za časa Avstro-Ogrske monarhije
in bila prisotna v času Italije ter bivše Jugoslavije, ko je bila tudi najbolj obsežna. Današnje stanje okolja
je torej posledica več kot sto let trajajočih aktivnosti v preteklosti, ki so imele na okolje delno negativne
vplive (delna degradacija posameznih segmentov okolja, kot npr. onesnaženje tal z ostanki eksplozivnih
sredstev), a v veliki meri tudi pozitivne vplive (ohranitev gozdnih in travnatih površin brez poselitve in
infrastrukture).
S predmetnim DPN se načrtujejo prostorske ureditve za dejavnosti obrambe in njihova varnostna
območja. Prostorske ureditve obsegajo:
 vadišče Poček, vključno s centrom Bile,
 strelišče Bač,
 interno komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo za izvajanje
dejavnosti obrambe,
 navezavo območja na komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko
infrastrukturo,
 opozorilne in varnostne elemente (opozorilne in obvestilne table ter zapornice) za
preprečevanje vstopa na vadišča v času usposabljanja in
 okoljevarstvene ukrepe in ureditve.
Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov, urejanje terena ter infrastrukture, rekonstrukcije
obstoječih objektov in infrastrukture in vzdrževanje objektov ter odstranitve objektov.

2.2. Predloženi projektni načrti
Posredovane projektne načrte, ki so osnova za pripravo dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD
Postojna, segment podzemne vode (v nadaljevanju: dopolnitev strokovnih podlag), je zagotovil
naročnik in so naštete v nadaljevanju.

1. LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske
(Priloga 1)
2. LUZ d.d., 2011: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, Idejni
projekt za celotno območje DPN
3. AQUARIUS d.o.o. Ljubljana (Žerdin s sod., 2011): Strokovne podlage s področja varstva okolja
za državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
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4. Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. (Bole s sod., 2018): Monitoring voda na osrednjem vadišču
Slovenske vojske (OSVAD), Postojna, vmesno poročilo

5. Pomembnejše normativne podlage za delovanje enot Slovenske vojske na področju varstva
okolja in sicer:
a) Direktiva št. 14-06: Varstvo okolja v Slovenski vojski (dok. GŠSV, št. 804-90/2017-1 z
dne 12. 5. 2017),
b) Standardni operativni postopek SOP št. 1407: Vzdrževanje in obratovanje lovilcev olj in
maščob (Standardni operativni postopek SOP št. 14-0016: Vzdrževanje in obratovanje
lovilcev olj in maščob vgrajenih v objektih in napravah ali opremi v uporabi Slovenske
vojske (dok. GŠSV, št. 804-283/2013-1 z dne 2. 10. 2013)),
c) Trontelj, M. in Kavčič – Škufca, M., 2004: Varstvo okolja v Slovenski vojski. DSDR,
Ljubljana,
d) Ukaz o izvajanju ukrepov za zaščito okolja na osrednjem vadišču SV (dopis: 843-001/2005-16 z dne 2. 3. 2005)
e) Standardni operativni postopek SOP št. 14-0001: Ravnanje z odpadki v SV (dopis: 80420/2006-2 z dne 24. 10. 2006 in dok. GŠSV št. 804-255/2013-1 z dne 15. 11. 2013))
f) Elaborat osrednjega vadišča Slovenske vojske Postajna (dok. Št. 8042-85/2018-1 z dne
13. 3. 2018)
g) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 2982(1): 2008, Essential field sanitary
requirements = Osnovne sanitarne zahteve na terenu
h) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 7102(2): 2013, Environmental protection
handling requirements for petroleum handling facilities and equipment=
Okoljevarstvene zahteve pri objektih in opremi za ravnanje z gorivi
i) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 2510(3): 2014, Joint NATO waste management
requirements during NATO-led military activities = Skupne zahteve za ravnanje z
odpadki med vojaškimi aktivnostmi pod vodstvom Nata.
j) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 2594(1): 2015, Best environmental protection
practices for sustainability of military training areas = Najboljše okoljske prakse za
trajnostno rabo vojaških vadišč
k) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 2582(2): 2016, Environmental protection best
practices and standards for military camps in NATO operations = Najboljše okoljske
prakse in standardi za vojaške baze v Natovih operacijah
l) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 6500(2): 2016, NATO camp environmental file
during NATO-led operations = Okoljska podatkovna zbirka Natove baze med
operacijami pod vodstvom Nata
m) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 2583(2): 2017, Environmental management
system in NATO military activities = Sistem ravnanja z okoljem v Natovih vojaških
aktivnostih
n) Slovenski vojaški standard. SVS STANAG 7141(7): 2018, Joint NATO doctrine for
environmental protection during NATO led military activities = Združena Natova
doktrina o varstvu okolja med vojaškimi dejavnostmi pod vodstvom Nata
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3. Pregled obstoječega stanja
Območje DPN OSVAD je na jugozahodnem pobočju Javornikov, ki so 11 km široko ter 30 km dolgo
hribovje, razpotegnjeno v smeri severozahod-jugovzhod. Na zahodni strani mejijo Javorniki na Pivško
kotlino z višino od 500 do 600 m, na severovzhodu pa na Cerkniško (550 m n. m.) in Planinsko polje
(450 m n. m.). Najvišji deli so v osrednjem hrbtu, kjer dosegajo nadmorske višine do 1287 m, večji del
pa je nekaj nižji. Na južni strani prehajajo Javorniki v Snežniško pogorje.
V velikem merilu pripada širše območje vadišča dvema reliefnima tipoma (Kogovšek s sod., 1999). Prvi
tip predstavljajo visoki vrhovi Javornikov s pobočji, drugega pa nižji, bolj uravnan planotast svet obrobja
Javornikov oziroma obrobja kraškega dela Pivške kotline. Višji relief, v višini 650–700 m in z vrhovi, ki so
visoki preko 1000 m, predvsem v vzhodnem delu, zajemajo Javorniki. Zanje so značilni veliki kopasti
vrhovi. Zaradi zakraselosti vsa padavinska voda odteka podzemno. Površje zato ni razčlenjeno v
erozijske žlebove, grape ali rečne doline. Naklon pobočij redko preseže 30 °. Mestoma se na pobočjih
dvigujejo še manjši kopasti vrhovi. Med temi vrhovi so nastale večje ali manjše kraške globeli, na manj
nagnjenih površjih pa tudi skupine manjših vrtač. Te imajo premer do nekaj deset metrov ter so povečini
plitvejše od 10 m.
Nižji relief pripada obrobju Javornikov, ki brez ostrega prehoda preidejo proti jugozahodu v bolj ali manj
razgibano nižjo kraško uravnavo na višini med 550 do 700 m. Na njem so posamezni kopasti vrhovi, ki
se dvigujejo do sto metrov nad okoliškim vrtačastim svetom, njihova pobočja pa so v glavnem
nerazčlenjena. Tudi v tem delu površja ni površinsko tekočih voda, ki bi oblikovale relief v doline in
slemena. Vsa padavinska voda odteka v podzemlje. Najpogostejše reliefne oblike so vrtače. V tem delu
je gostota vrtač večja, vendar pa so velike razlike v njihovi razporeditvi in gostoti. Prevladujejo vrtače,
ki so do 50 m široke ter do 15 m globoke. Razporejene so v nizih na najnižjih delih med kopastimi vrhovi
ali pa so nepravilno razporejene po uravnanem površju. Dosegajo gostoto do približno 50 vrtač na km2.
Vadišče Poček leži na nadmorski višini od 550 m na zahodni do 1100 m na vzhodni strani. Površina
vadišča Poček je približno 20,2 km2. Strelišče Bač se razteza na površini približno 5 km2 in nadmorski
višini od 564 m do 770 m.
Skrajni severni del varnostnega območja DPN OSVAD sega na območje II. vodovarstvenega pasu
vodnega zajetja Malni (Slika 2), ki ga je določila občina Postojna z Odlokom o zaščitnem območju
vodnega izvira Malni in vodnega zajetja pri Planini pri Rakeku (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola,
Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 13 – 22. oktober 1971). Območje izključno namenjeno izvajanju
obrambe po DPN OSVAD v ta vodovarstveni pas ne posega.
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Slika 2: Obravnavano območje z Vodovarstvenimi pasovi, ki so v uporabi
Za izdelavo teh dopolnitev strokovnih podlag smo glede na zadnje poznavanje razmer na območju DPN
OSVAD po načelu previdnosti uporabili konzervativnejša strokovna izhodišča (Feguš in Prestor, 2007 ter
Petauer s sod., 2002) in sicer kljub trenutno veljavnim manj strogim zahtevam občinskega Odloka. MOP
pripravlja Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Postojne,
Cerknice, Bloke in Loške doline. V strokovnih podlagah (Feguš in Prestor, 2007) je podan predlog, po
katerem bo območje DPN OSVAD Postojna uvrščeno v drugo in tretje vodovarstveno območje (VVO II
in VVO III) zajetja Malni. Del strelišča Bač bo po predlogu (Petauer s sod., 2002) uvrščen v drugo in tretje
vodovarstveno območje (VVO II in VVO III) za Ilirsko Bistrico (VVO II bi varovalo rezervni zajetji K-1 in K3).
Obrambne (vojaške) objekte glede na Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)
uvrščamo med druge gradbene inženirske objekte, ker pomeni, da predstavljajo za podzemne vode
podobne nevarnosti kot primerljivi gradbeni objekti (stavbe, gradbena dela, podzemna dela, ipd.). Med
obrambne objekte4 spadajo obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe, stražarnice,
bunkerji, strelišča, vadišča in podobno (CC-SI: 24201). Ob tem velja omeniti, da strelišča, vadišča in
podobni objekti predstavljajo posebna oziroma neobičajna tveganja, ki zahtevajo posebno obravnavo.
V tem primeru tveganje za onesnaženje tal s svincem, živim srebrom in drugimi kovinami lahko

4

Tehnična smernica (TSG-V-006:2018): Razvrščanje objektov. Ministrstvo za okolje in prostor. Ljubljana, 2018.
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predstavljajo ostanki izstrelkov, neeksplodiranih nabojev ter ostanki eksplozij, ki se s padavinami
izperejo iz atmosfere v tla.
Na območju DPN OSVAD Postojna so prisotne tudi druge dejavnosti, predvsem gozdarska dejavnost in
v manjši meri kmetijska dejavnost.

3.1. Načrtovane ureditve in pregled dejavnosti iz obstoječega DPN za območje OSVAD Postojna
Znotraj območja DPN OSVAD se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 strelišča,
 vadbeni položaj – ognjeni položaj,
 vadbeni položaj – pričakovalno območje,
 met ročne bombe,
 vadišče za boj v naselju (maketno naselje 34 objektov, grajenih do tretje gradbene faze),
 vadišče za bojna vozila – namenjeno premagovanju ovir z bojnimi vozili,
 podzemni vadbeni objekti, zaklonilniki, rovi za urjenje taktike napad – obramba,
 vzletišče za helikopterje,
 vzletišča za brezpilotna letala,
 umetno jezero za usposabljanje z lansirnimi mostovi in gibanje vozil v vodi,
 območja za taktično vadbo enot SV,
 vadišče za usposabljanje nalaganja vozil na železnico,
 območje centra zvez in vadbenih objektov sistema zvez,
 stolp za mikrovalovne oddajnike – sistem za simulacijo taktičnega delovanja,
 območje ciljev, tarč in rušitev,
 skladišče minsko eksplozivnih sredstev,
 vadišče minsko eksplozivnih sredstev,
 vadišče za inženirsko usposabljanje,
 območje za dekontaminacijo,
 območje za urjenje postopkov jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe,
 opazovalne točke in artilerijske opazovalnice,
 interne povezovalne ceste,
 upravni prostori vadišča,
 taktični operativni center,
 taborni prostori,
 parkirišča,
 pralnice za vozila,
 nastanitveni objekt, razdeljevalnica hrane, jedilnica in kuhinja, servisni in logistični objekti,
 transformatorske postaje,
 čistilni napravi in nepretočne greznice,
 meteorološka postaja in
 ekološki otoki.
Podrobnejši opisi prostorskih ureditev in dejavnosti, ki so predvidene na tem območju, so opredeljeni
v Uredbi o DPN OSVAD med 11. in 52. členom. Situacija objektov na vadišču Poček je predstavljena v
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
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prilogi 2. Situacija objektov na strelišču Bač je prikazana na prilogi 3.
V preglednici (Preglednica 1) so označene prostorske ureditve in deleži le-teh v predlogih strokovnih
podlag (Feguš in Prestor, 2007; Petauer s sod., 2002) za vodovarstvena območja na obravnavanem
območju (Slika 3 in priloga 4).

Slika 3: Prikaz DPN OSVAD in predlaganih vodovarstvenih območij
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Preglednica 1: Deleži prostorskih ureditev v vodovarstvenih območjih po predlogih strokovnih podlag za
določitev vodovarstvenih območij (Feguš in Prestor, 2007; Petauer s sod., 2002)
Prostorska ureditev*

Varovan vodni vir

Vodovarstveno območje

Procent [%]

BA 13/77

Malni

3

100,00

BA 14

Malni

3

94,48

BA 14

Ilirska Bistrica

3

1,75

BA 14

Ilirska Bistrica (K-1 in K-3)

2

3,78

BA 15

Malni

3

100,00

BA 75

Malni

3

100,00

BA 80

Malni

3

100,00

BA 82

Malni

3

100,00

PO 1/2

Malni

3

100,00

PO 10

Malni

2

99,74

PO 10

Malni

3

0,26

PO 11

Malni

2

100,00

PO 19

Malni

2

100,00

PO 20

Malni

2

100,00

PO 21

Malni

2

100,00

PO 22/23

Malni

2

100,00

PO 24

Malni

2

100,00

PO 26

Malni

2

100,00

PO 27

Malni

2

100,00

PO 28

Malni

2

100,00

PO 3

Malni

3

100,00

PO 31

Malni

2

100,00

PO 32

Malni

3

51,93

PO 32

Malni

2

48,07

PO 33

Malni

2

100,00

PO 34

Malni

3

100,00

PO 36/37

Malni

3

100,00

PO 38/39

Malni

3

99,41

PO 38/39

Malni

2

0,59

PO 4

Malni

3

74,65

PO 4

Malni

2

25,36

PO 40

Malni

2

100,00

PO 41/43

Malni

3

100,00

PO 42

Malni

2

100,00

PO 44

Malni

3

100,00

PO 45

Malni

3

100,00

PO 46/47

Malni

2

100,00

PO 49/52

Malni

2

100,00

PO 5

Malni

2

100,00

PO 50/53

Malni

2

100,00

PO 51

Malni

2

100,00
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Prostorska ureditev*

Varovan vodni vir

Vodovarstveno območje

Procent [%]

PO 54

Malni

2

100,00

PO 55

Malni

2

100,00

PO 56/57

Malni

3

100,00

PO 58

Malni

2

100,00

PO 59

Malni

3

100,00

PO 6

Malni

2

100,00

PO 60

Malni

3

100,00

PO 62/63

Malni

2

100,00

PO 64/25/70

Malni

2

100,00

PO 65

Malni

2

100,00

PO 66

Malni

2

100,00

PO 67

Malni

2

100,00

PO 7

Malni

2

100,00

PO 71

Malni

2

100,00

PO 72

Malni

2

100,00

PO 73

Malni

2

100,00

PO 76

Malni

2

100,00

PO 79

Malni

2

100,00

PO 8/35

Malni

2

100,00

PO 83

Malni

2

100,00

PO 84

Malni

2

100,00

PO 85

Malni

2

59,54

PO 85

Malni

3

40,46

PO 86

Malni

2

100,00

PO 87

Malni

2

100,00

PO 9

Malni

2

100,00

VO 1

Malni

2

100,00

VO 2
Malni
2
100,00
*S PO in BA so označena območja, ki so izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti. BA je kratica za
strelišče Bač, medtem ko je PO kratica za vadišče Poček. Kratica VO pomeni varnostno območje.

Glede na rezultate sledilnih poskusov na kraškem področju med Postojno in Pivko (Kogovšek s sod.,
1999; Kogovšek in Petrič, 2004) lahko ugotovimo tudi, da objekti, ki ležijo v vodovarstvenem območju
zajetja Malni, spadajo tudi v vodovarstveno območje izvira Vipave. Slednji se zaradi oživitve
prehrambene industrije (Ekolat, Klet Vipava) ponovno stalno uporablja.
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3.2. Pregled geoloških in hidrogeoloških razmer
3.2.1. Geološke razmere
3.2.1.1. Litostratigrafske razmere
Litostratigrafske značilnosti na širšem območju Bača, Počka in izvirov Malni povzemamo po Osnovni
geološki karti 1:100.000, lista Postojna (Buser s sod., 1967) in Ilirska Bistrica (Šikić s sod., 1967). Na sliki
(Slika 4) je prikazan litostratigrafski razvoj plasti med Malni, Postojno in Pivko.
Najstarejša kamnina na širšem obravnavanem območju je norijsko-retijski dolomit (T32+3; t.i. glavni
dolomit) med Planinskim in Cerkniškim poljem. Glavni dolomit je plastnat, stromatoliten, v prelomnih
conah pa je zdrobljen v milonit in ima lahko vlogo hidrogeološke pregraje.
Na obrobju Planinskega polja pri izvirih Malenščice in Unice je zgornjetriasni dolomit v prelomnem
kontaktu s krednimi kamninami, ki južno od tod gradijo celotno območje Javornikov. Kredne kamnine
ležijo v normalni stratigrafski legi. Generalni vpad plasti apnencev je med Planino in Postojno proti
vzhodu in jugu, na območju Javornikov pa proti severovzhodu.
Najstarejše kredne kamnine z oznako K1,2 izdanjajo pri izvirih Malenščice in Unice in gradijo skoraj
celotno severovzhodno pobočje Javornikov ter visoki kras na jugovzhodno stran proti Snežniku. Gradijo
tudi širše območje med Zagorjem, Juršičem, Knežakom in Bačem (tudi večji del strelišča Bač). Razvite
so kot rjavi do temno sivi plastnati apnenci, ki imajo lahko ponekod vložke dolomita.
Proti zahodu prehajajo normalno v spodnje turonijske plasti (1K22), ki so sestavljene iz belega ali svetlo
sivega apnenca in zoogene apnene breče. Pretežni del zahodnih Javornikov pa gradijo zgornjekredni
sivi rudistni apnenci s slabo določljivo radiolitno favno in neznačilno mikrofavno, ki jih uvrščajo v turonij
in senonij (K22,3). Ti apnenci gradijo tudi večji del vadišča Poček.
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Slika 4: Razvoj plasti na območju med Malni, Postojno in Pivko (Buser s sod., 1967)
Kredne kamnine prehajajo v terciarne, paleocenske in eocenske apnence (Pc1- kozinski apnenci, Pc2miliolidni apnenci in Pc,E – numulitni in alveolinski apnenci). Na površje izdanjajo zahodno od Knežaka
in Zagorja. Najmlajše starosti so eocenske flišne kamnine (E1,2), ki pokrivajo skoraj vso Pivško kotlino,
raztezajo pa se tudi v Vipavsko dolino. Fliš je na debelo prekrit s preperino, zato njegov razvoj podrobno
ni poznan, v splošnem pa se v njem menjavajo apneni in kremenovi peščenjaki z glinovci in laporji.
Ponekod se pojavljajo apnene breče in konglomerati.
Kvartarne starosti so nanosi rek in potokov v dolinah in na kraških poljih. V Pivški kotlini ni jasne meje
med flišno ilovico in rečnimi sedimenti.
Geološke razmere med Postojno in Pivko je, po starejših virih, zelo pregledno prikazala Šebela (2005)
(Slika 5).
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Legenda: 1-železnica, 2-reka s smerjo toka, 3-občasni tok vode, 4-hrib z nadmorsko višino, 5-mesto, 6-manjši kraj,
7-kraška jama, 8-presihajoče jezero, 9-aluvij (kvartar), 10-fliš (eocen), 11-apnenec (paleogen), 12-prevladujoči
apnenec (kreda), 13-nariv: močnejši in šibkejši, 14-desni zmik ob horizontalnem prelomu, 15-prelom: ugotovljen
in pokrit, 16-antiklinala, 17-sinklinala.

Slika 5: Geološka karta Pivških jezer z okolico (Šebela, 2005)
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3.2.1.2. Tektonske razmere
V regionalnem pogledu je območje del jugozahodne Slovenije, za katero je značilna narivna zgradba
(Placer, 1981). Hrušiški pokrov, ki obsega Nanos, Hrušico in severovzhodni del Vipavske doline, na
severovzhodni strani Idrijskega preloma pa tudi območje Cerkniškega in Planinskega polja, je narinjen
na Snežniško narivno grudo. Snežniška narivna gruda obsega del Pivške kadunje, Postojnski ravnik,
Javornike, Snežniško pogorje in obsežno območje jugovzhodno od tod. Narinjena je na Komensko
narivno grudo, ki obsega tržaško-komenski antiklinorij, jugozahodno obrobje Vipavske doline, reški
antiklinorij, čičarijsko antiklinalo in območje jugovzhodno od tod.
Obravnavano območje z vadiščem Poček in streliščem Bač pripada Snežniški narivni grudi. Ponekod je
na obrobju Pivške kotline viden narivni stik med zgornjekrednim apnencem in eocenskim flišem (npr.
Sovič), ponekod najdemo erozijsko mejo, ponekod pa normalen prehod med zgornjekrednim
apnencem in eocenskim flišem z vmesnimi bazalnimi flišnimi sedimenti (Pc2, E1).
Na območju Pivške kotline sta dve tektonski okni, ki posredno kažeta na plitev potek narivnice Snežniške
narivne grude. Večje tektonsko okno je pri Knežaku, manjše pa zahodno od Zagorja (Pleničar, 1959).
Starejše narivne strukture sekajo mlajši neotektonski prelomi. Predjamski prelom, ki je eden
najmočnejših regionalnih dinarskih prelomov v Pivški kotlini, naj bi potekal severno od vadišča Poček,
vendar na območju Javornikov ni bil podrobneje kartiran. Ob prelomu naj bi šlo za desni zmik (Šebela,
2005).
S hidrogeološkega stališča je pomembna prelomna cona Idrijskega preloma, ki poteka preko
Planinskega in Cerkniškega polja in ima vlogo hidrogeološke pregraje. Dno Planinskega in Cerkniškega
kraškega polja gradi zgornje triasni dolomit, ki je slabše prepusten kot apnenci. Podzemne vode zato na
južnem obrobju obeh polj prihajajo na površje v številnih izvirih.
Za Pivško kotlino je pomemben tudi Selški prelom, ki ga je določil Gospodarič (1989). Prelom se iz
Prestranškega ravnika nadaljuje proti jugovzhodu vse do Koritnic in domnevno še naprej v zahodno
pobočje Snežnika. Jugovzhodno od Prestranka je potek Selškega preloma skladno z Gospodaričem
(1989) določil tudi Poljak (2000). Večina presihajočih Pivških jezer se nahaja v območju Selškega
preloma (Slika 6) širine 1,5 km. Glede na potek Selškega preloma, leži strelišče Bač na severovzhodni
strani preloma.
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Slika 6: Strukturna karta obravnavanega območja (prirejena po Buser s sod., 1967; Šikić s sod., 1967;
Placer, 1981)
3.2.2. Hidrogeološke razmere
3.2.2.1. Splošne hidrogeološke razmere
Območje DPN OSVAD je del kraškega vodonosnika Javornikov, ki ga omejujejo dolina reke Pivke s pritoki
na zahodni, Loška dolina in Cerkniško polje na vzhodni in severovzhodni ter Rakov Škocjan in Planinsko
polje na severni strani.
Območje Javornikov gradijo pretežno kredni apnenci, ki so dobro zakraseli. V njih so razvite površinske
in podzemne kraške oblike. Veliko je škrapelj in vrtač, številne so tudi kraške jame, ki imajo večinoma
obliko brezna (Slika 7). Padavine, ki padejo na kraško površje, neposredno prenikajo v bolj ali manj
vertikalni smeri skozi razpokane karbonatne kamnine vadozne cone globlje v kras, kjer se pretakajo
podzemni kraški tokovi. Na obrobju kraškega masiva Javornikov so na stiku s slabše prepustnimi
kamninami številni kraški izviri, skozi katere se kraški vodonosnik prazni. Po apnencih zahodnega roba
Javornikov se deloma površinsko in deloma podzemno pretaka tudi Pivka v svojem zgornjem toku do
stika s flišem pod Prestrankom.
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Slika 7: Jame na območju Javornikov (Zupan Hajna in Otoničar, 2007)
Pivška kotlina je depresija med planotami Nanos, Hrušico, Javorniki, Slavenskim Ravnikom, Snežnikom
in flišnim povodjem Reke. Spodnji del Pivške kotline je iz neprepustnih flišnih kamnin, zgornji del kotline
pa je na krednih apnencih in ima lastnosti kraškega polja.
Površje kotline Zgornje Pivke lahko razdelimo na dve večji morfološki enoti: uravnano dno kotline in
višjo skalno teraso, ki se vleče vzdolž Javornikov. Vanjo so poglobljene kotanje Pivških jezer. Dno kotline
je najnižji del doline vzdolž reke Pivke. Ob visokem vodostaju so aktivni številni kraški izviri in voda zalije
presihajoča Pivška jezera, ob nizkem vodostaju pa se lahko vsa voda izgubi skozi požiralnike v strugi.
Debelina fliša Pivške kotline je relativno majhna in tudi v večjih globinah pod njim je razvit kraški
vodonosnik. Za območje kot celoto je torej značilno, da je površinska drenažna mreža v tesni zvezi s
podzemnim pretakanjem v krasu.
Vzhodno in severno stran kraškega vodonosnika Javorniki omejujeta Cerkniško in Planinsko polje. Polji
sta nastali na zgornjetriasnem dolomitu, ki je v primerjavi z apnenci slabše prepusten, ob regionalnem
Idrijskem prelomu. Prelomna cona Idrijskega preloma ima vlogo hidrogeološke pregraje. Podzemne
vode tako na južnem obrobju polj prihajajo na površje v številnih izvirih, se površinsko pretočijo čez
polje in nato spet poniknejo v podzemlje.
Na Planinskem polju izvirata dve večji kraški reki – Unica in Malenščica. Za izvirom Unice je izoblikovana
6,7 km dolga Planinska jama. V jami se združujejo podzemne vode iz območja Cerkniškega polja in
Rakovega Škocjana (Rakov rokav), iz Pivške kotline (Pivški rokav) in neposredno iz kraškega masiva
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Javornikov. Desni pritok Unice, Malenščica, ki izvira v bližnji zatrepni dolini, je zanimiva predvsem zaradi
relativno visokih pretokov ob nizkem vodostaju. Vzhodno od Malnov izvira na kontaktu med apnencem
in dolomitom občasni bruhalnik Škratovka. Manjši izviri so locirani tudi ob zahodnem robu Planinskega
polja.
Rakov Škocjan je kraška dolina ob severnem vznožju Javornikov, okoli 4 km jugovzhodno od izvirov
Malenščice in Unice. Rakov Škocjan je specifična kraška depresija z dolžino okrog 1,5 km in širino 200 m.
Po njej se na nadmorski višini od 500 do 510 m površinsko pretaka Rak, ki izvira iz Zelških jam. Območje
Rakovega Škocjana gradijo apnenci kredne starosti, ki jih v dolini Raka prekrivajo holocenski sedimenti.
Izvir Raka napajajo podzemne vode iz območja Cerkniškega jezera. Na zahodni strani doline sta
pomembna še dva izvira, Prunkovec in Kotliči, v katerih se pojavlja voda iz Javornikov kakor tudi voda z
območja Cerkniškega jezera (Kogovšek, 2004a). Rak ponika v Tkalco jamo in se podzemno pretaka proti
izvirom na Planinskem polju.
3.2.2.2. Pojavi podzemne vode
Heterogenost kraškega ozemlja se v prvi vrsti kaže v obliki kompleksnega odtoka podzemne vode, ki ni
enodimenzionalen temveč se s časom in prostorom lahko zelo spreminja. Najbolj pomemben kazalnik
kompleksnega odtoka so zagotovo kraški izviri, ki neposredno odražajo fizikalne in kemijske značilnosti
kraške podzemne vode. Poleg izvirov pa je spremljanje naravnih značilnosti kraške podzemne vode
možno tudi v vrtinah in dostopnih kraških jamah. Kraške jame zahtevajo še posebej podrobno
obravnavo, saj se v njih vzpostavijo posebni pogoji, ki so pomembni predvsem za obstoj občutljivih
jamskih ekosistemov. Zato jih uvrščamo med naravne vrednote.
3.2.2.2.1. Kraški izviri
Podzemna voda iz kraškega masiva Javornikov odteka proti številnim izvirom. Rezultati sledilnih
poskusov kažejo povezavo z naslednjimi izviri (Preglednica 2):
 izvirom Malni (Malenščica)
 izvirom reke Unice
 izviri v Rakovem Škocjanu
 izvir Vipave
 izviri ob reki Pivki
 izviri na JV robu Cerkniškega polja, ki napajajo Stržen
Preglednica 2: Gauss-Kruegerjeve koordinate izvirov na obrobju Javornikov
Ime izvira
izvir Malenščice
izvir Unice
izvir Škratovka
izvir Prunkovec
izvir Kotliči
izvir Vipava
Zajetje – Stara vas (izvir ob Pivki)
Žejski izvir (izvir ob Pivki)
Izviri ob Zgornji Pivki (Zagorje, Videmščica, Kljunov ribnik, Parski
studenec, Mišnik)

X
5442530
5441760
5443145
5446140
5445410
5419910
5438810
5438330

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

Y
5075600
5075400
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5078370
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Z
446
453
450
503
502
98
522
530
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3.2.2.2.1.1. Malni (Malenščica)
Izvir Malni je zajet za vodooskrbo občin Postojna in Pivka. Prvotno je bil izvir zajet za oskrbo bližnje vasi
Planine, ob koncu šestdesetih let pa je začela Postojna graditi zajetje za svoj vodovod. Podrobne
raziskave značilnosti izvira je opravil Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v okviru študije za izdelavo
predloga sanacije obstoječega zajetja in strokovnih podlag za zaščito izvira (Habič s sod., 1987).
Izviri Malenščice so razporejeni v izraziti, skoraj 1 km dolgi in 200 m široki zatrepni dolini ob
jugozahodnem robu Planinskega polja. Ločimo 4 skupine glavnih izvirov. Stalno aktiven je samo spodnji
izvir. Gladino vode v njem lahko delno uravnavajo z zapornico, sicer pa je odvisna od dotoka in niha na
višini med 448 in 449,5 m. Ostali izviri so aktivni le občasno, najvišji aktivni izvir pa je ob visokih vodah
na koti 470 m. Precejšnje višinske razlike med sosednjimi izviri kažejo, da so dotoki zaradi kompleksnih
hidravličnih razmer v zaledju, omejeni in je zato dotok vode ob visokem vodostaju relativno manjši.
Pretoki izvira se po podatkih za obdobje 1961-1990 gibljejo med 1,1 m3/s in 9,9 m3/s, srednji pretok pa
znaša 6,7 m3/s (Kolbezen in Pristov 1998). Izvir je pomemben predvsem zaradi relativno visokih
pretokov ob nizkem vodostaju. Najvišji in najnižji izmerjeni ter srednji mesečni pretoki za obdobje 19611990 so prikazani na sliki (Slika 8).

Slika 8: Primerjava pretokov kraških izvirov Unice in Malenščice s pretoki ponikalnic v njunem zaledju
(Kogovšek s sod., 2007)
3.2.2.2.1.2. Izvir Unice
Izvir Unice iz Planinske jame doseže ob visokih vodah pretok skoraj 100 m3/s, precej manjši pa je pretok
ob nizkem vodnem stanju z le nekaj 100 l/s (Gospodarič in Habič, 1976). V Planinski jami se združita
vodotoka iz Rakovega in Pivškega rokava, ki drenirata podzemno vodo iz smeri Rakovega Škocjana in
Cerkniškega jezera, oziroma iz Pivške kotline. Poleg tega Unico tudi neposredno napajajo podzemne
vode iz Javornikov.
Pod sotočjem Malenščice in Unice je pri Hasbergu še občasni izvir Škratovka, ki ob visokem vodostaju
doseže pretok do 7 m3/s.
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3.2.2.2.1.3. Izviri v Rakovem Škocjanu
Na območju Rakovega Škocjana je vsekakor največji izvir Raka, ki preko Zelških jam doteka z območja
Cerknice. Glede na hidrokemijske značilnosti vode v izviru Raka prevladuje voda iz Cerkniščice
(Kogovšek, 2004a). Od ostalih izvirov sta v Rakovem Škocjanu najpomembnejša leva pritoka Raka iz
izvirov Kotliči in Prunkovec. V izvir Kotliči priteka voda pod makadamsko cesto iz udornice Kotel, kjer v
globoki kotanji izvira voda iz več špranj in se ob srednjih in nizkih vodah preliva skozi neprehodne
votline. Ob zelo visoki vodi pa teče površinsko po suhi dolini proti Raku (Gams, 2003). Večji trajnejši
izvir je še izvir Prunkovec, ki se po približno 200 m površinskega toka izliva v Rak.
3.2.2.2.1.4. Izviri Vipave
Sedem stalnih izvirov reke Vipave je razporejenih ob zahodnem vznožju Nanosa v mestu Vipava, na
nadmorski višini 98 m. Eden izmed izvirov (Podlipa) je zajet za vodooskrbo zgornje Vipavske doline.
Skupni pretok vseh stalnih izvirov se po podatkih za obdobje 1961-1990 giblje med 0,7 in 70 m3/s,
srednji pretok pa je 6,78 m3/s (Kolbezen in Pristov, 1998).
Na osnovi vodne bilance je bilo zaledje izvirov Vipave ocenjeno na okrog 150 km2, od tega je 140 km2
kraškega (Petrič, 2002). Osrednji del predstavlja kraški vodonosnik Nanosa in Hrušice, s sledenjem pa
je bilo dokazano, da se tudi vode iz ponorov v strugi Pivke in zahodnega dela Javornikov pod flišem
Pivške kotline stekajo proti izvirom Vipave (Kogovšek s sod., 1999; Kogovšek in Petrič, 2004).
3.2.2.2.1.5. Izviri ob reki Pivki
Izvir Fužine pri Stari vasi (tudi Velika Fužina) je aktiven le ob visokem vodostaju. Glavni iztok je skozi
najnižje vhodno brezno, voda pa lahko prihaja na površje še na številnih mestih na polju nad jamo. Iz
vhodnega brezna odteka voda po umetni strugi kot potok Stržen, ki se pri Rakitniku izliva v Pivko, iz
manjših izvirov pa se preliva po travnikih. Po daljšem deževju v februarju 1957 so izmerili skupni pretok
vseh izvirov 2,6 m3/s (po podatkih Katastra jam JZS). Ob nizkem vodostaju je stalna voda v jami Fužina
pri Stari vasi.
Žejski izviri so najmočnejši in najtrajnejši izvir ob reki Pivki (maksimalen pretok znaša okrog 6 m3/s;
povprečno so aktivni vsaj pol leta). S sledenjem je bilo dokazano, da jih napajajo vode iz Petelinjskega
jezera. Ob pretoku izvira 3,5 m3/s naj bi odtok iz jezera prispeval le 0,5 m3/s vode, ostala voda pa priteka
ali pod jezerom ali ob njem iz obsežnejšega kraškega zaledja (Habič, 1975a). Zanimivo je, da se Žejski
izviri posušijo nekoliko prej, preden odteče vsa voda iz Petelinjskega jezera, po deževju pa se najprej
pojavi v jezeru in šele nato tudi na izviru. Pri raziskavah za vodooskrbo so nad izvirom izvrtali okrog 100
m globoko vrtino.
V vasi Žeje je še manjši izvir, ki pa deluje le takrat, ko je zalito jezero Jeredovci, najbolj severno izmed
Pivških presihajočih jezer. Manjši je tudi izvir v Dobju.
V izvirnem območju Pivke je več izvirov, s skupnim pretokom do 3,5 m3/s. Glavni občasni izvir je Pivščica
(552 m n. m.) s pretokom do 1,5 m3/s. Tu je izkopan 9 m globok vodnjak s stalno kraško vodo. Vzhodno
je izvir Videmščica, ki je na koti 565 m. Izvir Kljunov ribnik ima pretok do 2 m3/s. Severno od vasi Parje
so Parški studenec, izvir Mlaka pri Parju in Mišnik (537 m). Slednji je po trajanju in izdatnosti drugi
najpomembnejši izvir ob Pivki.
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3.2.2.2.1.6. Izviri na JV robu Cerkniškega polja (Stržen)
Na skrajnem jugovzhodnem robu Cerkniškega polja so izviri, ki napajajo vodotok Stržen. Pretok
vodotoka Stržen je ocenjen med 2,8 in 84 m3/s (Jenko, 1954) oziroma 0,008 in 33 m3/s (Novak, 1964;
povzeto po Petrič s sod., 2018).
3.2.2.2.2. Kraške jame z vodnim tokom in raziskovalne vrtine
Na območju Javornikov so do sedaj znane tri jame z vodnim tokom (Preglednica 3):
 Fužina pri Stari vasi,
 Brezno v Kobiljih grižah in
 Matijeva jama.
Preglednica 3: Gauss-Kruegerjeve koordinate vodnih jam na širšem območju
Ime vodne jame
X
Y
Z
Fužina pri Stari vasi
5438973 5068552 526
Brezno v Kobiljih grižah 5440033 5067700 585
Matijeva jama
5443187 5060723 545

Fužina pri Stari vasi (kat. št. 269) je stopnjasta jama s tremi vhodi. V jami z dolžino 125 m in globino 14
m je stalna podzemna voda, ob visokem vodostaju pa deluje kot kraški izvir.
Brezno v Kobiljih grižah je globoko 72 m in spodaj zalito z vodo. Gladina vode, ki predstavlja višino
podzemne vode v tem delu vodonosnika, niha kar za 15 m.
Matijeva jama na Palškem jezeru je tipična estavela, ki ob visokih vodah deluje kot izvir. Podrobno so
jo opazovali v šestdesetih letih, ko je iztok iz jame dosegel do 6 m3/s. Jama je 36 m globoka in 50 m
dolga. Nivo podzemne vode se v sušnih obdobjih spusti 40 m pod površje, tudi pod nivo površinske
Pivke (Slika 9).
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Slika 9: Načrt Matijeve jame na Palškem jezeru (vir: Kataster jam JZS).
V okviru raziskav za vodooskrbo so bile v preteklosti izvrtane tudi tri vrtine in sicer v Stari vasi, pri
Kobiljih grižah in pri Žejskih izvirih. Tudi v vrtinah so v osemdesetih letih občasno spremljali nihanje
nivoja podzemne vode, kasneje pa so bile vrtine zamašene in merjenje ni več možno. Ob visokem
vodostaju gladina vode doseže površje v občasnih izvirih ob Pivki in v presihajočih Pivških jezerih (Slika
10). Podatki o nivojih podzemne vode na obrobju masiva Javornikov so prikazani v preglednici
(Preglednica 4).
Preglednica 4: Podatki o vodnih gladinah v jamah in vrtinah, jezerih in izvirih (Habič, 1985; po Petrič in
Šebela, 2005)
Nivo vode [n. m.]
Kraške jame in vrtine
Stara vas - vrtina
Brezno pri Kobiljih grižah
Žeje - vrtina
Matijeva jama
Jezera
Jeredovci
Petelinjsko jezero
Palško jezero
Bačko jezero

513 – 525 m
514 – 529 m
505 – 530 m
516 – 557 m

537 – 538 m
532 – 545 m
543 – 557 m
562,5 (sr. vodostaj), 568 m (november 2000)

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

22

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)
Nivo vode [n. m.]
Izviri
Malenščica
Unica
Prunkovec
Kotliči
Vipava
Izviri ob Pivki
Pivščica
Videmščica
Parski studenec
Mlaka pri Parju
Mišnik
Žeje
Dobje

446 – 470 m
453 m
503 m
502 m
98 – 125 m
552 m
565 m
540 m
540 m
537 m
538 m
529 m

Legenda: 1. jezero 2. poplavljeno območje 3. srednji vodostaj jezera 4. struga Pivke 5. Površinski tok 6. podzemni
tok 7. kraški izvir 8. Ponor (Kovačič in Habič, 2005)

Slika 10: Profil Pivke in presihajočih jezer v novembru 2000.
3.2.2.3. Sledilni poskusi
Rezultati sledilnih poskusov kažejo, da podzemne vode Javornikov prvenstveno odtekajo proti izvirom
na Planinskem polju. Številne raziskave širšega območja so pokazale tudi na značilen kraški pojav
bifurkacije ali raztekanja podzemne vode v različne smeri ob različnih vodostajih. Ob nizkem vodostaju
je nivo podzemne vode pod nivojem struge Pivke. Ob visokem vodostaju se aktivirajo številni kraški
izviri ob strugi, ki napajajo površinski tok Pivke. V tem času se lahko napolnijo tudi presihajoča kraška
jezera. Obratno pa ob nizkem vodostaju reka Pivka na številnih mestih ponika in napaja kraški
vodonosnik. Skladno s tem se spreminja tudi hidrološka povezava med podzemnimi kraškimi vodami in
reko Pivko.
Za našo obravnavo sta najbolj pomembna dva sledilna poskusa: na Počku in v Blatni Dolini. Lokacija v
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Blatni Dolini je okoli 4,5 km vzhodno od strelišča Bač.
Na vojaškem vadišču Poček je Inštitut za raziskovanje krasa iz Postojne izvedel sledilni poskus leta 1997
ob nizkem vodostaju. V vrtačo na nadmorski višini 453 m je bilo injicirano 4 kg uranina (Kogovšek, 1999).
Z območja vadišča Poček odteka približno 1/2 podzemne vode v izvir Malenščice, 1/4 v nezajete izvire,
kot so Zajetje – Stara vas, občasni izvir Škratovka ter v izvire v Rakovem Škocjanu in približno 1/4
podzemne vode v izvir Vipave. Navidezna dominantna hitrost toka v obeh smereh je bila okrog 0,7
cm/s, kar je 25 m/h. V Malenščici se je sledilo pojavilo 15 dni po injiciranju, v Vipavi pa 41 dni po
injiciranju.
Leta 2014 je bil v Breznu 1 v Blatni Dolini (1014 m n. m.) izveden sledilni poskus z uraninom. Barvanje
je bilo izvedeno ob visokem vodostaju. Vzorčevanje se je izvajalo na 12 izvirih: Malenščica, Unica, Otoški
Obrh, Rječina, izviri ob Pivki pri Parjah, Mali Obrh, Grajski izvir, Bistrica, Čabranka, Kotliči, izvir Raka.
Glavnina sledila se je pojavila na izvirih Malenščice in Unice. Prvi pojav sledila je bil po enem mesecu.
Navidezna dominantna hitrost toka v smeri proti Malenščici je bila 22,3 m/h, proti Unici pa 22,5 m/h
(Preglednica 5 in Slika 11). Vzorčevanje je trajalo 1,5 leta.
Preglednica 5: Rezultati sledilnih poskusov (Petrič s sod., 2018)
Injicirno mesto

Datum izvedbe
sledilnega
poskusa

Sledilo

Dokazana povezava
(izviri)

Palško jezero
Petelinjsko jezero
Knežak
potok pri Rakitniku
Pivka pri Trnju

14. 11. 1967
15. 11. 1967
26. 2. 1968
9. 8. 1988
9. 8. 1988

obarvane spore
uranin
uranin
rhodamin
uranin

Poček

10. 6. 1997

uranin

Črnodragino brezno

22. 5. 2004

uranin

Šembije
Volovja reber

7. 3. 2006
7. 3. 2006

sulforhodamin B
eosin

Pušli hrib
Ravbarkomanda
(lovilec olj)
Vrtača pri Postojna
Blatna Dolina

23. 11. 2006
18. 11. 2008

LiCl
uranin

2. 6. 2009
3. 12. 2014

uranin
uranin

Trnje
Žeje
Videmščica
Vipava
Unica
Malenščica
Pivka pri Prestranku
Potok pri Rakitniku
Malenščica
Vipava
Unica
Rak
Kotliči
Rječina
in Rijeka
Podstenjšek
Podstenjšek
Bistrica
Pivščica
Unica
Malenščica
Unica
Malenščica
Unica
Kotliči
Rak
Stržen Cerkn.polje
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Navidezna
dominantna hitrost
[m/h]
(količina povrnjenega
sledila v %)
324
35
43
14
18
18
7
7
25.8 (55 %)
25 (26 %)
18
22
25
32
14
23 (53 %)
41 (1 %)
21 (81 %)
95
9
9.5
4.4 (50 %)
22,3 (8,4 %)
22,5 (18,1 %)

16,6
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Slika 11: Pregledna hidrogeološka karta širšega območja z rezultati sledenj (povzeto po Petrič s sod.,
2018)
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3.2.2.4. Hidrogeološke razmere na lokalnem območju vadišča Poček in strelišča Bač
Obe lokaciji, Bač in Poček, ležita na kraškem vodonosniku, zato ju moramo obravnavati enotno.
Vodonosnik je zgrajen iz krednih karbonatnih kamnin in je strukturno-geološko del Snežniške narivne
grude. Dosedanje geološke in hidrogeološke raziskave kažejo na to, da ima na smer pretakanja
podzemne vode v kraškem vodonosniku odločilno vlogo tektonska zgradba.
Vodonosnik je na severu in vzhodu omejen s prelomno cono Idrijskega preloma oziroma z litološkim
kontaktom prepustnih krednih apnencev z manj prepustnim triasnim 'glavnim' dolomitom. Na
Planinskem polju predstavljata erozijsko bazo dva velika izvira Malni in Unica. Vzhodno je erozijska baza
Cerkniško polje.
Na jugozahodni strani, to je v zgornjem delu Pivške kotline (Zagorje, Knežak) je kraški vodonosnik v stiku
z eocenskim flišem. Meja med flišem in krednimi apnenci je tektonska in predstavlja stik med zgoraj
ležečo Snežniško narivno grudo, zgrajeno iz karbonatnih kamnin in spodaj ležečo Komensko narivno
grudo. Tektonski kontakt lahko smatramo za neprepustno cono.
V spodnjem delu Pivške kotline je kontakt apnenca s flišnimi kamninami erozijsko diskordanten. Zaradi
majhne debeline fliša je kras razvit tudi pod flišem, kar se je pokazalo s sledenjem ponikalnice Stržena
in v vrtači na Počku. Takrat je bila ugotovljena povezava z izviri Vipave, kar pomeni, da je karbonatni
vodonosnik, ki gradi Javornike in Pivško kotlino povezan tudi s kraškim vodonosnikom Nanosa.
Na jugu se Javorniki nadaljujejo v kraški masiv Snežnika. Podzemne razvodnice ni mogoče določiti,
vendar lahko dokaj zagotovo trdimo, da podzemni tok na obravnavnem območju vadišča Poček in
strelišča Bač ni usmerjen proti jugu. Ta trditev temelji na geoloških profilih, na rezultatih sledilnih
poskusov na Počku in v Blatni dolini, dokazani smeri toka proti severu in količini povrnjenega sledila,
kot tudi sledilnih poskusov na Volovji rebri z odtokom na jugozahod proti Šembijam ter Ilirski Bistrici in
Črnodraginem breznu z odtokom na jug v izvir Rečine.
Hidrogeološka karta obravnavanega območja je v merilu 1:50.000 prikazana na prilogi 5.
Vadišče Poček
Območje vadišča Poček se nahaja na kraški uravnavi, ki je nekaj deset metrov višja od dna Pivške kotline.
Uravnava prehaja v pobočje Javornikov do nadmorske višine okoli 1100 m (Slika 12). Območje je v celoti
zgrajeno iz krednih apnencev. Najpogostejše kraške oblike so vrtače, ki dosegajo gostoto do okoli 50
vrtač na km2. Pogoste so tudi kraške jame. Po podatkih Atlasa okolja
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso; 15. 12. 2018; sloj narava;
naravne vrednote jame) in katastra jam (https://www.katasterjam.si/; 16. 4. 2019) je na območju
vadišča Poček 36 jam, med katerimi prevladujejo brezna (Preglednica 6).

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

26

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

Slika 12: Prerez čez Javornike od Pivške kotline in vadišča Poček na zahodu do Cerkniškega jezera na
vzhodu (Knez s sod., 1997)
Iz hidrogeološkega stališča je najpomembnejša vodna jama Brezno v Kobiljih grižah, ki je globoka 72 m.
Vhod v brezno je na koti 585 m, njegovo dno pa na koti 513 m. V jami je zabeležen nivo podzemne vode
ob nizkih vodah na koti 514 m, ob visokih vodah pa na koti 529 m. Nihanje med nizkim in visokim
vodostajem je tako 15 m (Slika 13).
Preglednica 6: Kraške jame na območju vadišča Poček (Atlas okolja in Ekataster jam, april 2019)
IME JAME

GKY

GKX

Kota vhoda
[m n. m.]

Globina [m]

Dolžina [m]

Frančiška

66420 439710

595

20

20

Brezno pri Ostrem vrhu

64050 440110

575

21

40

Brezno pri novem strelišču pod Ostrim vrhom 64620 440410

555

21

25

Darkotova jama

67455 439994

575

37

82

Ozko brezno nad Staro vasjo

68000 439000

605

33

100

Zakapano brezno v Kobiljih Grižah

67430 440009

575

12

32

Brezno pri Darkotovi jami

67458 439999

575

45

45

Brezno v Kobiljih Grižah

67700 440033

585

72

72

Velika Postojnska golobina

68290 440847

627

42

60

Brezno v borovcih

68047 440822

610

13

30

Brezno v Železnikih

69025 440875

655

18

18

Mala Postojnska golobina

68144 440855

615

30

32

Brezno na Počku

66950 441175

620

7

7

Martinov spodmol

65902 438826

585

6

20

Jama za Škacovo senožetjo

66451 439273

585

15

30

Brezno pri Turenču

66250 440275

580

13

19

Brezno na Trešni ravni

66880 443150

785

58

62

Razpoka na vrh Kravjeka

66100 439600

605

9

12
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IME JAME

GKY

GKX

Kota vhoda
[m n. m.]

Globina [m]

Dolžina [m]

Jama pri Kravjeku

66400 439575

590

5

13

Spodmol pri lipah

65205 441120

610

6

27

Brezno 1 v Kosmaču

64650 440800

650

6

10

Brezno 2 v Kosmaču

64516 440951

634

14

17

Brezno 3 v Kosmaču

64515 441019

645

18

19

Spodmol pri Biljah

65540 439825

590

6

14

Brezno pri Biljah

65540 439930

593

4

4

Spodmol v Kosmaču

64575 441200

710

0

7

Vodna jama

65544 438552

573

9

48

Brezno v grižnem čelu

66140 439100

595

6

10

Jama na Turenču

66044 440233

555

12

38

Brezno pod vasiščem

65710 440409

584

18

26

Golobinja 1 pod Grmačo

67325 438810

595

7

14

Brezno pri Kloki

67730 438790

583

5

5

Spodmol na Rakiški gmajni

67215 438528

573

0

6

Golobinja 2 pod Grmačo

67340 438790

595

4

29

Golobja jama

65090 439930

610

32

48

Podskalca

68850 439900

587

0

11
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Legenda: modre številke kažejo gladino podzemne vode ob nizkih, črne pa ob visokih vodostajih.

Slika 13: Pregledna geološka karta (Buser s sod, 1967) z lokacijami vodnih jam in izvirov.
Iz podatkov o nivojih podzemne vode iz vodnih jam Brezno v Kobiljih grižah, Fužina pod Staro Vasjo ter
presihajočega jezera Jeredovce je razvidno, da je maksimalni nivo podzemne vode na južni strani
vadišča na koti okrog 540 m (jezero Jeredovce, Petelinje jezero), na severozahodni strani vadišča pa na
koti 525 m (Fužina pod Staro vasjo). Ob nizkih vodah se nivo spusti za okoli 15 m.
Strelišče Bač
Na območju strelišča Bač so v podlagi spodnje do zgornje kredne kamnine (K1,2), ki so razvite kot rjavi
do temno sivi plastnati apnenci, ki imajo lahko ponekod vložke dolomita. Na vzhodni strani strelišča so
glede na podatke osnove geološke karte apnenci v kontaktu z zgornjekrednimi rudistnimi apnenci
(K22,3). Glede na tektonsko zgradbo širšega območja lahko v podlagi vodonosnika pričakujemo flišne
kamnine Komenske narivne grude.
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
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Na območju strelišča Bač so številne vrtače, ki kažejo na dobro prepustnost apnencev. Glede na podatke
iz Atlasa okolja (sloj narava; naravne vrednote jame) in katastra jam so na območju strelišča 4 kraške
jame (Preglednica 7). Najgloblja in najdaljša jama je Jama Podrošce, ki ima dno na koti 582 m n. m. V
jami ni registriranega nivoja podzemne vode.
Preglednica 7: Kraške jame na območju strelišča Bač (Atlas okolja in Ekataster jam, april 2019)
IME JAME

GKY

GKX

Kota vhoda [m n. m.] Globina [m] Dolžina [m]

55350 444075

626

5

12

Jama v grezu v Bačkih dolih 55400 443800

625

17

17

Jama Podrošce

55459 444992

658

76

417

Jama na Slemšci

55440 444575

640

15

30

Nočkova jama

Glede na hidrogeološko zgradbo in položaj izvirov ocenjujemo (Slika 14), da se ob visokih vodostajih
podzemna voda iz območja strelišča Bač steka proti zahodu in severozahodu k izvirom ob reki Pivki.
Reka Pivka ob visokih vodostajih izvira v Zagorju in površinsko teče do Postojnske jame. Podzemni tok
reke Pivke se iz Postojnske jame nadaljuje v Otoško jamo, Magdaleno jamo in Pivko jamo, od tod pa v
Planinsko jamo ter dalje proti izviru Unice (Gabrovšek s sod., 2010).
Ob nizkem vodostaju, ko se nivo podzemne vode v kraškem vodonosniku zniža, izviri ob Pivki v Zgornji
Pivški kotlini presahnejo. Takrat se verjetno spremeni tudi smer pretakanja podzemne vode. Glede na
do sedaj izvedene raziskave je najbolj verjetna podzemna povezava strelišča Bač z izviri na Planinskem
polju (Malenščica, Unica). Hitrosti toka podzemne vode v kraškem vodonosniku so 22 m/h, kar je
0,5 km/dan (sledilni poskus v Blatni dolini).
Strelišče Bač je na zahodni strani omejeno z Bačkim in Lanenim jezerom (Slika 15). Maksimalni nivo
podzemne vode na območju strelišča lahko posredno ocenimo iz nivoja poplavne vode, ki je bila v
Lanenem jezeru leta 2000 na koti 572 m, v Bačkem jezeru pa na koti 568 m. Ob nizkem vodostaju se
podzemna voda spusti za več 10 m. Iz zbranih podatkov iz vodnih jam je razvidno, da je največje nihanje
podzemne vode 41 m v Matijevi jami, v Breznu pri Kobiljih grižah znaša 15 m in pri Stari vasi 12 m.
Za maksimalni nivo podzemne vode na strelišču Bač lahko privzamemo koto 572 m, minimalni nivo pa
je okoli 40 m nižje na koti 530 m. Glede na nadmorsko višino strelišča (med 570 m na zahodu in 780 na
vzhodu) je nezasičena cona debela od 0 m ob visokem stanju podzemne vode do 250 m v sušnih
obdobjih.
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Legenda: 1- kraški vodonosnik, 2- slabo prepustne plasti, 3-medzrnski vodonosnik, 4- občasni površinski tok, 5- s
sledilnim poskusom ugotovljena glavna smer pretakanja, 6- s sledilnim poskusom ugotovljena stranska smer
pretakanja, 7- strelišče Bač)

Slika 14: Hidrogeološka karta ožjega območja strelišča Bač (Mulec s sod., 2005)

Slika 15: Značilni prečni prerez čez Zgornjo Pivko med izvirom Pivke Bačkim jezero, streliščem Bač in
Čukovko (Mulec s sod., 2005)
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3.3. Pregled sedanjega stanja onesnaženosti podzemnih vod
3.3.1. Državni monitoring kakovosti podzemne vode
Kemijsko stanje podzemne vode povzemamo po najnovejšem poročilu Ocena kemijskega stanja
podzemne vode, obdobje 2006-2017 (ARSO, 2018). Preglednica 8 prikazuje oceno kemijskega stanja
oziroma statusa vodnih teles podzemne vode 1010 Kraška Ljubljanica in 6021 Goriška Brda in Trnovsko
Banjška planota od leta 2007 do 2017. Iz preglednice je razvidno, da imata obe vodni telesi podzemne
vode dobro kemijsko stanje v celotnem opazovalnem obdobju.

2017
dobro

6

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
dobro

2016
dobro

6

dobro

2015
dobro

6

dobro

2014
dobro

6

dobro

2013
dobro

6

dobro

2012
dobro

6

dobro

2011
dobro

6

dobro

2010
dobro

7

dobro

2009
dobro

7

dobro

6021
Goriška Brda in Trnovsko Banjška
planota

2008

Št. MM
Št. neustreznih
MM

dobro

Kemijsko stanje

dobro

1010
Kraška Ljubljanica

2007

Leto

dobro

Vodno telo podzemne vode

dobro

Preglednica 8: Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode 1010 Kraška Ljubljanica in 6021
Goriška Brda in Trnovsko Banjška planota

9

8

8

8

8

8

8

8

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kemijsko stanje
Št. MM 10
Št. neustreznih
MM 0

Program spremljanja kemijskega stanja podzemnih voda ARSO za leto 2018 vključuje 187 parametrov,
med njimi so težke kovine, spojine iz sklopov lahkohlapnih halogeniranih derivatov metana, etena in
etana (LKCH) ter derivatov benzena (BTX). Rezultati meritev so izraženi do koncentracijskih nivojev meje
določanja za uporabljene merilne metode (LOQ).
Najpomembnejši merilni mesti za obravnavano območje, vključeni v program spremljanja stanja
podzemnih voda, ki ga izvaja Agencija RS za okolje (ARSO), sta izvira Malenščica (Malni) in Vipava. Na
obeh merilnih mestih ARSO stalno meri pretok in vodostaj.
Iz podatkov ARSO (2018) je razvidno, da v spomladanskem delu 2018 na obeh merilnih mestih noben
parameter programa monitoringa ni presegal standardov kakovosti podzemne vode, ki so opredeljeni
z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16; v nadaljevanju: Uredba o
stanju podzemnih voda), prav tako tudi ne mejnih vrednosti določenih s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni
list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17; v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi).
Rezultati analiz na merilnem mestu Malenščica so pokazali, da so bile izmerjene vsebnosti večine
analiziranih parametrov na koncentracijskem nivoju spodnje meje določanja za uporabljene analitske
metode (LOQ), med drugim tudi vsebnosti mangana (0,51 μg Mn/l), železa (4,7 μg Fe/l), bora (3,5 μg
B/l), arzena (0,12 μg As/l), barija (4,92 μg Ba/l), stroncija (77,1 μg Sr/l), vanadija (0,46 μg V/l) in rubidija
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(0,39 μg Rb/l).
Rezultati analiz na merilnem mestu Vipava kažejo podobne značilnosti. Vse organske spojine, ki se
analizirajo v okviru programa spremljanja stanja podzemnih voda, so na koncentracijskem nivoju
spodnje meje določanja za uporabljene analitske metode (LOQ). Enaka ugotovitev velja tudi za težke
kovine - med drugim tudi za mangan (0,57 μg Mn/l), železo (2,8 μg Fe/l), bor (3,1 μg B/l), aluminij (6,0
μg Al/l), barij (6,0 μg Ba/l), krom (0,27 μg Cr/l), molibden (0,42 μg Mo/l), nikelj (0,24 μg Ni/l), stroncij
(135 μg Sr/l), vanadij (0,41 μg V/l) in rubidij (0,14 μg Rb/l).
Ker se izvira Malenščica in Vipava napajata iz obsežnega kraškega zaledja, na katerem so prisotni številni
različni emisijski viri onesnaževanja - na primer v celoti komunalna in prometna infrastruktura, je izvor
onesnaženja v posameznih vodnih virih oziroma sistemih vodnih virov, težko določiti.
3.3.2. Obratovalni monitoring podzemne vode
Investitor prostorskih ureditev izvaja skladno z 80. členom Uredbe o DPN OSVAD obratovalni
monitoring med gradnjo in obrambno dejavnostjo. Obratovalni monitoring podzemnih voda se izvaja
po potrjenem Programu obratovalnega monitoringa podzemnih vod na osrednjem vadišču Slovenske
vojske (ERICo Velenje, št. DP 50/03/15, maj 2015) (Odločba MOP-ARSO št. 35922-6/2015-2 z dne 23. 7.
2015) in dopolnitvah glede na priporočila MOP-ARSO. Obratovalni monitoring je bil izveden v letu 2016
in 2017 (vmesna poročila ERICo, oktober 2016, maj 2017 in april 2018) za segmente: tla, vode, narava
in biotska raznovrstnost ter gozd (in divjad). Obratovalni monitoring podzemne vode se izvaja v dveh
fazah skladno s potrjenim Programom obratovalnega monitoringa podzemnih vod na Osrednjem
vadišču Slovenske vojske (OSVAD) Postojna (2015). V I. fazi se izvede vzorčenje sedimenta, medtem ko
se vzorčenje vode izvede v okviru II. faze in sicer 1-krat letno v času vodnega vala v jesenskem obdobju,
ko se pojavijo močnejše jesenske padavine po poletnem sušnem obdobju.
Iz poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v letu 2017 (ERICo) izhaja, da je bilo
vzorčenje sedimenta izvedeno v okviru I. faze 29. 9. 2016 ter 11. 5. 2017 (kot II. faza) in 20. 9. 2017 (tudi
kot II. faza, na drugih merilnih mestih). Vzorčenje vode pa je potekalo 10. 5. 2017 – 11. 5. 2017 in 19.
9. – 20. 9. 2017 (oboje v okviru II. faze). Rezultati obratovalnega monitoringa so pokazali, da se v
podzemni vodi prisotne kovine pojavljajo v sledovih. Večina analiziranih parametrov se nahaja na
koncentracijskem nivoju meje zaznavnosti uporabljene analitske metode (LOD) oziroma
koncentracijskem nivoju spodnje meje določanja (LOQ), z izjemo cinka (5,2–7,7 μg Zn/l), barija (4,2–
4,4 μg Ba/l), aluminija (1,9–4,8 μg Al/l) in mangana (0,2–0,8 μg Mn/l) v spomladanskem obdobju ter
železa pri vzorcu A (13,3 μg Fe/l), cinka (4,1–12,3 μg Zn/l), barija (4,8–5,4 μg Ba/l), aluminija (4,4–6,1 μg
Al/l), selena (1,3–1,7 μg Se/l), bakra (1,1–1,5 μg Cu/l), molibdena (0,7 μg Mo/l) in kroma (1,3–3,1 μg
Cr/l) v jesenskem obdobju, ko so bile vrednosti nekoliko nad LOD oziroma LOQ.
Prav tako so rezultati vsebnosti vseh analiziranih parametrov pod mejnimi vrednostmi za pitno vodo5
in površinske vode6 tako v spomladanskem kot tudi v jesenskem obdobju vzorčenja v okviru II. faze
vzorčenja.
Vsebnosti kovin v sedimentih izvira Malenščice ne presegajo mejnih vrednosti, ki bi kazale na
onesnaženje. V Kotličih pa to mejo presega kadmij. V obeh izvirih so bile izmerjene v primerjavi s

5
6

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16)
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sedimentom Cerkniščice in Stržena nekoliko višje vsebnosti svinca, niklja, kadmija, cinka in kroma, samo
v Malenščici živega srebra in aluminija, samo v Kotličih pa arzena, kar kaže na določeno obremenjenost.
Obstoječi podatki ne omogočajo zanesljive opredelitve izvora težkih kovin v sedimentih.
Upoštevajoč merilno negotovost vzorčenja in analiznih metod, so vse izmerjene vsebnosti primerljive
in jih ni možno oceniti za dodatne obremenitve naravnih vsebnosti. Sklicevanje na razrede kakovosti je
zaradi raznolike geološke sestave sedimentov zelo nezanesljivo.
Na sliki (Slika 16) so prikazana merilna mesta obratovalnega monitoringa.

Legenda: MM-1: Malenščica, MM-2: Kotliči, MM-3: Mišnik, MM-4: Trnski izvir, MM-5: Žejski izvir, MM-6: Pivka
gorvodno od mosta na cesti Pivka – Klenik, MMN-1: Cerkniščica pred ponorom v Veliko Karlovico, MMN-2: Stržen
pred ponorom v Svinjsko jamo, MMN-3: Raka pred Velikim naravnim mostom, MMN-4: izvir Pivke.

Slika 16: Lokacije merilnih mest obratovalnega monitoringa (povzeto po Bole s sod., 2018)
Na podlagi podrobnega pregleda obsega in rezultatov obratovalnega monitoringa, ki se trenutno izvaja
v okviru Programa monitoringa obratovalnega monitoringa podzemnih vod na Osrednjem vadišču
Slovenske vojske (OSVAD) Postojna ter rezultatov preiskav, ki smo jih izvedli v okviru dopolnitve
strokovnih podlag za DPN OSVAD, menimo, da bi bilo smiselno program monitoringa optimizirati,
predvsem v naslednjih točkah:
a) odvzem vzorcev podzemne vode je potrebno glede na hidrogeološke značilnosti kraško
razpoklinskega vodonosnika, izvajati 4 x letno, po možnosti kvartalno, neodvisno od hidroloških pogojev
(zaradi nepredvidljivosti vremenskih dogajanj),
b) merilna mesta za odvzem vzorcev podzemne vode se uporabijo ista merilna mesta (MM) kot so
uporabljena v okviru obratovalnega monitoringa (Uredba o DPN OSVAD),
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

34

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

c) Odvzem vzorcev sedimenta se izvede 1x letno v obdobju od november/december do januar/februar,
pri čemer so minili vsaj 4 tedni med terminom vzorčenja in obdobjem zadnjih pomembnih padavin,
d) Vzorčenje sedimenta se izvede tako, da se izognemo vsem robnim pogojem, in situ se sediment, po
odstranitvi tujkov in delcev večjih od 5 cm, preseje skozi sita z normirano velikostjo odprtin 200 µm in
nazadnje 63 µm, pri tem se uporablja voda iz vodnega vira, ki se vzorči,
e) Rezultati meritev za anorganske snovi se izražajo na zračno suho frakcijo sedimenta pod 63 µm,
sušenega pri 40 °C; za organske snovi se analiza izvede iz svežega vzorca frakcije 63 µm, rezultati se
izražajo na zračno suho frakcijo pod 63 µm,
f) Rezultati meritev za podzemne vode se izražajo upoštevajoč mejne vrednosti določene z, po
zaporedju: Uredba o stanju podzemnih voda // Pravilnik o pitni vodi // Uredba o stanju površinskih
voda (Ur. list RS št. 14/2009, 98/2010, 96/2013 in 24/2016),
g) Rezultati za sediment se vrednotijo glede na mejne vrednosti opredeljene z, v zaporedju: Uredba o
stanju površinskih voda (Ur. list RS št. 14/2009, 98/2010, 96/2013 in 24/2016) // Mejne vrednosti
povzete po uveljavljenih pravno strokovnih virih, kot je npr. Nizozemska lista7.
3.3.3. Obstoječe stanje podzemne vode
3.3.3.1. Vzorčenje podzemne vode
V posnetek kemijskega stanja podzemne vode smo v okviru izdelave pričujoče dopolnitve strokovnih
podlag v letu 2018 zajeli praktično vsa razpoložljiva merilna mesta s stalnim iztokom, kjer je možen
dostop do podzemne kraške vode in pri katerih lahko glede na znane hidrogeološke razmere sklepamo
na možnost povezave z obravnavanim območjem. V opazovalno mrežo nismo vključili mest z občasnim
iztokom vode, saj ta predstavljajo le visokovodne prelive kraškega vodonosnika, medtem ko se
vodonosnik prazni preko stalnih kraških izvirov. Zajeli smo opazovalna mesta na virih pitne vode za
oskrbo prebivalcev, kakor tudi opazovalna mesta, ki so reprezentativna za kemijsko stanje vodnega
telesa kraške podzemne vode (priloga 9). Dodatno smo v mrežo monitoringa vključili tudi nekatera
opazovalna mesta, v katerih se pojavlja voda s širšega območja Cerknice, saj je poznavanje
antropogenih obremenitev podzemne vode s Cerkniške strani ključno za celovito interpretacijo izvora
onesnaženja podzemne kraške vode na obravnavanem območju. Tako so bili v posnetek kemijskega
stanja vključeni izvir Malenščica (Malni), ki predstavlja zajetje pitne vode za javno oskrbo s pitno vodo,
izvir Kotliči Rakov Škocjan, izvir Prunkovec Rakov Škocjan, izvir Rak Rakov Škocjan, Planinska jama –
vhodni del in izvir Vipava – Podlipa, ki prav tako predstavlja zajetje pitne vode za javno oskrbo s pitno
vodo, ki predstavljajo potencialno vplivno območje poligona Poček, ter vrtina K-1 Knežak, izvir Pivke
(ob nizkih vodah ob cesti Letališče Postojna – Grobišče) in izvir Podstenjšek, ki predstavljajo potencialno
vplivno območje poligona Bač.
Ocenjujemo, da so merilna mesta, ki smo jih vključili v posnetek kemijskega stanja podzemne vode
reprezentativna za nadzor kemijskega stanja podzemne kraške vode na širšem območju vadišča Poček
in strelišča Bač, saj zajema vse glavne iztoke in drenažne poti iz kraškega vodonosnika, obenem pa
vključuje tudi opazovalna mesta, ki so reprezentativna za vire urbanega ter industrijskega onesnaženja,
ki lahko dospe v vodonosnik bodisi s širšega območja Cerknice ali iz območja Pivške kotline.

7 VROM,

Cirular on target values and intervention values for soil remediation, The Netherlands Government Gazette on the
24th February 2000, No. 39), Bowen H.J.M., Trace Elements in Biochemistry, Academic Press, London (1966).
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Glede na sliko (Slika 13) nismo vključili mest z občasnim pojavljanjem podzemne vode, ki nastopajo
predvsem v dolini Pivke ter izvir Fužine pri Stari vasi. V program monitoringa tudi nismo vključili Brezna
v Kobiljih grižah in jame v Fužini pod Staro vasjo, saj bi bilo vzorčenje logistično in finančno prezahtevno.
Merilna mesta so označena v prilogi 5 kot opazovalna mesta. Najmanjše možne razdalje merilnih mest
do območja, ki je namenjeno izključno za izvajanje obrambe je podano v preglednici (Preglednica 9).
Preglednica 9: Najmanjše možne razdalje merilnih mest do območja, ki je namenjeno izključno za
izvajanje obrambe
Merilno mesto
Razdalja (m)
Malni (Malenščica)
5.602
Planinska jama – vhodni del
5.162
Vipava – Podlipa
21.501
Izvir Kotliči
4.349
Izvir Prunkovec
4.438
Rak
4.651
K-1
1.863
Izvir Podstenjšek
4.249
Pivka (cesta Letališče Postojna – Grobišče)
1.821
Na osnovi opredelitve vrste onesnaževal (poglavje 4.1.) se je določil nabor kemijskih parametrov v
podzemni vodi, s katerimi smo ugotavljali obstoječe stanje podzemne vode na območjih vadišča Poček
in strelišča Bač.
Za kemijske analize so bile izvedene tri vzorčevalne serije (Slika 17). Prva vzorčevalna serija je bila
izvedena ob nizkem vodnem stanju8 20. 9. 2018 in 27. 9. 2018 in sicer za izotopsko sestavo gama
sevalcev in eksplozive. Dne 16. 10. 2018 je bil v času srednje nizkega vodnega stanja ponovno odvzet
vzorec za eksplozive na merilnem mestu izvira Malenščica (Malni), saj je prišlo v laboratoriju ALS s.r.o.
na Češkem do tehničnih težav pri analiziranju in posledično do izpada podatkov. Druga vzorčevalna
serija 14. 11. 2018 in 15. 11. 2018 je bila izvedena ob srednjem do visokem vodnem stanju. V drugo
vzorčevalno serijo so bili vključeni kemijski parametri, kot so: terenski parametri, osnovni kemijski
parametri, indikativni kemijski parametri - celokupni ogljikovodiki, lahkohlapni klorirani ogljikovodiki,
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki, izotopska sestava gama sevalcev in eksplozivi. Tretja vzorčevalna
serija za kemijske analize terenskih, osnovnih in indikativnih kemijskih parametrov v podzemni vodi pa
je potekala 12. 12. 2018 in 13. 12. 2018 v obdobju srednjega vodnega stanja.
Vzorčenje za vse kemijske parametre smo izvedli v sodelovanju z Vodovod-kanalizacija Ljubljana, v
skladu s standardoma SIST ISO 5667-11:2010 Kakovost vode - Vzorčenje - 11. del: Navodilo za vzorčenje
podzemne vode in ISO 5667-5, Kakovost vode - Vzorčenje - 5. del: Navodilo za vzorčenje pitne vode iz
sistemov oskrbe s pitno vodo. V času vzorčenja so bile izvedene tudi terenske meritve parametrov
podzemne vode (temperatura vode in zraka, električna prevodnost, pH, redoks potencial, raztopljeni
kisik in nasičenost s kisikom).

8

Vodna stanja smo ocenili na podlagi podatkov o pretokih Malenščice za obdobje 1961 – 2017 (ARSO, 2019c). Ob tem smo
informativne podatke o pretokih Malenščice za posamezen datum izvedbe vzorčenja zabeležili sproti, iz spletne strani ARSO
(ARSO, 2019a).
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Slika 17: Meritve terenskih parametrov v vodi na opazovalnem mestu izvir Rak (foto: Sonja Cerar, 2018)
Pri ravnanju z vzorci smo upoštevali določila standarda ISO 5667-3, Kakovost vode - Vzorčenje - 3. del:
Konzerviranje in ravnanje z vzorci vode. Zahteve za transport in hranjenje vzorcev, embalažo za vzorce
in za količine odvzetega vzorca, se nahajajo tudi v delovni dokumentaciji posameznih preskusnih
postopkov, kjer se smiselno upoštevajo določila SIST ISO 5667-1 in 5667-3.
Kemijske analize za eksplozive v podzemni vodi so bile izvedene v laboratoriju ALS, Czech Republic, s.r.o.
na Češkem (akreditacijska listina N 333/2018, zadnja novelacija 27. 6. 2018), meritve aktivnosti gama
sevalcev pa v laboratoriju Instituta Jožef Stefan v Ljubljani (akreditacijska listina LP-022, zadnja
novelacija 6. 8. 2018). Ostale kemijske analize skupaj z identifikacijo organskih spojin so bile izvedene v
laboratoriju Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (VO-KA) (akreditacijska listina LP-023, zadnja novelacija 21.
3. 2018) skupaj z njihovim podizvajalcem NLZOH Novo mesto (akreditacijska listina LP-014, zadnja
novelacija 9. 1. 2019).
Prisotnost organskih snovi v vodnih virih v vplivnem območju vadišča Poček in strelišča Bač, ki jih s
kvantitativnimi analizami ni možno zaznati, smo ugotavljali z metodo pasivnih vzorčevalnikov. Pasivni
vzorčevalniki so inovativna metoda vzorčenja, pri kateri gre za časovno integrirano meritev
onesnaževala v vodi. Gre za enostavno, zanesljivo in stroškovno učinkovito orodje, ki se že uporablja pri
izvajanju monitoringov v Evropi in ZDA. Pasivni vzorčevalniki se obravnavajo kot del nastajajoče
strategije za spremljanje prisotnosti organskih onesnaževal v vodi.
Pasivni vzorčevalniki so bili nameščeni 11. 10. 2018 v obdobju nizkega vodostaja na šestih opazovalnih
mestih, na območju izvirov oziroma pretočnih odsekov vzorčevalnih vrtin. Za namestitev vzorčevalnikov
smo pripravili posebne konstrukcije (Slika 18). Obdobje izpostavljenosti vzorčevalnikov v vodi smo
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prilagodili predvidenemu času projekta in vodostaju. Šest vzorčevalnikov smo demontirali 14. 11. 2018,
pasivni vzorčevalniki so bili tako izpostavljeni v vodi 34 dni.
Pasivni vzorčevalniki in kemijske analize pasivnega vzorčenja so bile izvedene v akreditiranem
laboratoriju VO-KA d.o.o. v Ljubljani. Pasivni vzorčevalniki so bili pripravljeni po standardu ISO 566723:2011 za vzorčenje in internem navodilu TIDD-404-10, izdaja 1. 11. 2017, ki sta akreditirani po SIST
EN ISO/IEC 17025:2005 v skladu s prilogo k akreditacijski listini LP-023 za kemijske analize. Uporabili
smo pasivne vzorčevalnike s tkanino iz aktivnega oglja v mrežici (Slika 19).

Slika 18: Konstrukcija za namestitev pasivnega Slika 19: Pasivni vzorčevalnik s tkanino iz
vzorčevalnika
aktivnega oglja
Adsorbiran material je bil po odstranitvi iz vzorčevalnika, ekstrahiran, ekstrakt pa analiziran z analitsko
metodo plinske kromatografije in masne spektrometrije (GC-MS). Za interpretacijo kromatogramov
smo uporabili GC-MS knjižnico z retenzijskimi časi za 921 organskih spojin (Agilent USA). Poleg tega se
je pri obdelavi rezultatov meritev uporabila NIST 2008 podatkovna baza masnih spektrov. Čeprav je
metoda kvalitativna, smo kromatograme GC-MS razlagali tako, da smo ocenili intenzitete vrhov na
lestvici razvrstitve od 1 do 5 in jih ocenili kot »poskusno identifikacijo« ali »potrjeno identifikacijo« v
skladu s standardom ASTM D 4128 - 01.
Ocenjena maksimalna intenzivnost je povezana z gotovostjo identifikacije in zagotavlja izhodišče za
kvantitativno spremljanje spojin (EURACHEM/CITAC, 2003). Glede na dejstvo, da organska
onesnaževala, katerih prisotnost je ugotovljena v vodi in sedimentih vodnih virov, lahko izvirajo iz
številnih virov, med drugim, tudi izdelkov splošne rabe (na primer izdelki osebne nege in higiene, čistila
in sredstva za obdelavo stanovanjskih površin, …) smo pri rokovanju s pasivnimi vzorčevalniki upoštevali
in zagotovili skrajne mere oziroma kriterije kemijske čistosti.
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V seriji pasivnih vzorcev smo uporabili redne slepe teste in kontrolne vzorce. Pred validacijo so bili
optimizirani analitični parametri. Spojine, ki so bile ugotovljene pri slepih testih, so bile izvzete iz
poročanja. Tkanina iz aktivnega oglja je bila za postopke nadzora kakovosti (QC) shranjena v laboratoriju
v ultra čisti vodi za celotno trajanje namestitve pasivnih vzorčevalnikov. Analizirana je bila hkrati z
pobranimi pasivnimi vzorčevalniki.
Slepi terenski vzorci so se za vsako vzorčno mesto v skladu s postopkom ISO 5667-23 pripravili v ultra
čisti vodi. Na vsakem vzorčnem mestu se je tkanina izvlekla in vrnila v ultra čisto vodo.
3.3.3.2. Uporabljene merilne metode in merilna oprema
Podatki o podizvajalcu, uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi ter delovne značilnosti
merilne metode so za posamezen parameter podzemne vode podani v preglednici (Preglednica 10).
Vse analitske metode so akreditirane z izjemo parametrov, ki so v spodnji tabeli označene z *.
Preglednica 10: Merilne metode in merilna oprema za kemijske analize podzemne vode
Parameter

Podizvajalec

Merilna
metoda

Merilna oprema

LOD

LOQ

MN

Multiline 3430,
WTW

-

-

0,5

Hannna HI 147-00

-

-

0,5

-

0,05

0,2

-

-

0,1

-

-

4

-

-

10

0,06

0,2

0.00-0.50+/- 0.030
0.50-1.1+/- 0.027 1.11.50+/- 0.084

2

6

LOQ - 23; ostalo 18

0,025

0,075

0.0-0.040 +/- 0.0016
0.040-0.17+/- 0.002
0.17-0.26+/- 0.003

0,15

0,5

0,075

0,25

1,2

4

0,6

2

Terenski parametri
SIST DIN 38404C4
SIST DIN 38404C4

Temperatura vode (°C)

VO-KA LJ

Temperatura zraka (°C)

VO-KA LJ

Raztopljeni kisik (mg/l)

VO-KA LJ

SIST EN 25814

pH vrednost

VO-KA LJ

SIST ISO 10523

Elektroprevodnost, 20 oC
(μS/cm)

VO-KA LJ

SIST EN 27888

Redoks potencial (mV) *

VO-KA LJ

SM-2580-B

VO-KA LJ

SIST ISO 8245

Multiline 3430,
WTW
WTW inoLab 750
pH/ION/Cond
meter
Multiline 3430,
WTW
Multiline 3430,
WTW

Osnovni kemijski parametri
TOC (mg/l) *

AOX (mg/l)

NLZOH NM

Amonij (mg/l)

VO-KA LJ

Natrij (mg/l)

VO-KA LJ

Kalij (mg/l)

VO-KA LJ

Kalcij (mg/l)

VO-KA LJ

Magnezij (mg/l)

VO-KA LJ

TOC FUSION - nizko
območje

CUL,
Haberkorn+Braun
ISO 9562
GmbH AOX
M2000C
Spektrofotometer
UV-VIS, Varian in
Aparat za določanje
SIST ISO 7150-1
dušika v odpadni
vodi, Gerhard
Vapodest 50
SIST EN ISO
Ionski kromatograf
14911
IC, Metrohm
SIST EN ISO
Ionski kromatograf
14911
IC, Metrohm
SIST EN ISO
Ionski kromatograf
14911
IC, Metrohm
SIST EN ISO
Ionski kromatograf
14911
IC, Metrohm
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Parameter

Podizvajalec

Fe celotno - na terenu
(μg/l) *

VO-KA LJ

Fe 2+ - na terenu (μg/l) *

VO-KA LJ

Hidrogenkarbonati
(mg/l) *

VO-KA LJ

Nitrati (mg/l) kot NO3

VO-KA LJ

Sulfati (mg/l)

VO-KA LJ

Kloridi (mg/l)

VO-KA LJ

ortofosfat PO4 (mg/l)

NLZOH NM

Merilna
metoda
metoda Hach,
Ferrover
method 8008
metoda Hach,
1,10phenanthroline
method 8146
ASTM D 1067-B
mod.
SIST EN ISO
10304-1
SIST EN ISO
10304-1
SIST EN ISO
10304-1
ISO 156812:2003

Merilna oprema

LOD

LOQ

MN

Fotometer DR900

0,02

0,05

20

Fotometer DR900

0,02

0,05

20

Titracija

-

-

0,02

0,664

2,214

0,45

1,5

0,225

0,75

Ionski kromatograf
IC, Metrohm
Ionski kromatograf
IC, Metrohm
Ionski kromatograf
IC, Metrohm
SPEK_CFA, SKALAR
SAN++SYSTEM

0,0015 0,006
PO4
PO4

U(k=2) =
2*(0.08*LOQ+0.02*cx)
U(k=2) =
2*(0.08*LOQ+0.02*cx)
U(k=2) =
2*(0.08*LOQ+0.02*cx)
6,7

Indikativni kemijski parametri
Sulfidi (mg/l) *
celotni fosfor (mg/l)

NLZOH NM

SIST ISO 10530

SPEK, Agilent 8453

0,01

0,05

14

NLZOH NM

ISO 156812:2003

SPEK_CFA, SKALAR
SAN++SYSTEM

0,012
PO4

0,03
PO4

11

ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
SIST ISO 172942
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)

ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x

0,1

0,9

24

0,02

0,05

14

0,03

0,1

9

0,02

0,1

11

1

5

9

0,01

0,04

9

0,3

0,9

13

2

9

14

0,008

0,02

13

0,02

0,1

11

0,03

0,1

10

0,1

0,4

14

0,1

0,4

15

0,03

0,1

16

0,03

0,1

12

0,03

0,1

15

0,03

0,1

13

0,01

0,03

13

0,03

0,1

13

Kovine
Aluminij (μg/l)

NLZOH NM

Antimon (μg/l)

NLZOH NM

Arzen (μg/l)

NLZOH NM

Baker (μg/l)

NLZOH NM

Barij (μg/l)

NLZOH NM

Berilij (μg/l) *

NLZOH NM

Bor (μg/l)

NLZOH NM

Cink (μg/l)

NLZOH NM

Kadmij (μg/l)

NLZOH NM

Kobalt (μg/l)

NLZOH NM

Kositer (μg/l)

VO-KA LJ

Litij (μg/l)

VO-KA LJ

Krom (skupno) (μg/l)

NLZOH NM

Mangan (μg/l)

NLZOH NM

Molibden (μg/l)

NLZOH NM

Nikelj (μg/l)

NLZOH NM

Selen (μg/l)

NLZOH NM

Srebro (μg/l) *

NLZOH NM

Svinec (μg/l)

NLZOH NM
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Parameter

Podizvajalec

Talij (μg/l)

NLZOH NM

Titan (μg/l)

NLZOH NM

Telur (μg/l) *

NLZOH NM

Vanadij (μg/l) *

NLZOH NM

Živo srebro (μg/l)

NLZOH NM

Merilna
metoda
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
ISO 172942:2016(E)
SIST EN ISO
12846:2012,
brez poglavja 7

Merilna oprema

LOD

LOQ

MN

0,01

0,1

15

0,1

0,5

15

0,03

0,1

15

0,02

0,1

13

AAS-amalganiranje,
Milestone DMA 80L

0,004

0,01

24

GC/MS, Agilent
5973+MSD

3

5

30

0,090

0,30

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,030

0,10

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,06

0,20

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,30

1,0

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,030

0,10

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,060

0,20

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,5

20 %

0,06

0,2

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,06

0,2

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,06

0,2

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,06

0,2

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

0,06

0,2

U(k=2) = 2*(0,05*cx +
0,17*LOD)

-

-

-

ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x
ICP-MS, Agilent
7500cx in 7700x

Ogljikovodiki
Mineralna olja (μg/l) *

NLZOH NM

Laboratorijska
metoda M
705/1

Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)
kloroform (μg/l)

VO-KA LJ

ISO 10301:1997

1,1,1-trikloroetan (μg/l)

VO-KA LJ

ISO 10301:1997

1,1,2-trikloroetilen (μg/l)

VO-KA LJ

ISO 10301:1997

1,2-dikloroetan (μg/l)

VO-KA LJ

ISO 10301:1997

tetraklorometan (μg/l)

VO-KA LJ

ISO 10301:1997

1,1,2,2-tetrakloroetilen
(μg/l)

VO-KA LJ

ISO 10301:1997

diklorometan (μg/l)

VO-KA LJ

ISO 10301:1997

Kromatograf
GC2010 (HSGC),
Shimadzu
Kromatograf
GC2010 (HSGC),
Shimadzu
Kromatograf
GC2010 (HSGC),
Shimadzu
Kromatograf
GC2010 (HSGC),
Shimadzu
Kromatograf
GC2010 (HSGC),
Shimadzu
Kromatograf
GC2010 (HSGC),
Shimadzu
Kromatograf
GC2010 (HSGC),
Shimadzu

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)
benzen (μg/l) *

VO-KA LJ

ASTM D6520 –
06 (2012)

toluen (μg/l) *

VO-KA LJ

ASTM D6520 –
06 (2012)

etilbenzen (μg/l) *

VO-KA LJ

ASTM D6520 –
06 (2012)

m- + p-ksilen (μg/l) *

VO-KA LJ

ASTM D6520 –
06 (2012)

o-ksilen (μg/l) *

VO-KA LJ

ASTM D6520 –
06 (2012)

Kromatograf
GC6890NMS5975B, Agilent
Kromatograf
GC6890NMS5975B, Agilent
Kromatograf
GC6890NMS5975B, Agilent
Kromatograf
GC6890NMS5975B, Agilent
Kromatograf
GC6890NMS5975B, Agilent

Identifikacija organskih spojin
GC-MS identifikacija

VO-KA LJ

ISO 5667-22

GC-MS Perkin
Elmer Clarus 600

Izotopska sestava sevalcev gama
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Parameter

Gama sevalci

Eksplozivi
TNT
(2,4,6trinitrotoluen) (μg/l)
RDX (1,3,5-heksahidro1,3,5-trinitrotriazin)
(μg/l)
HMX (oktahidro-1,3,5,7tetranitro-1,3,5,7
tetrazocin) (μg/l)
1,3,5 – trinitrobenzen
(μg/l)

Podizvajalec

IJS

Merilna
metoda
VGL po
postopku LMRDN-10 (ver.
13/okt. 2016)

ALS

DIN EN ISO
22478: 2006-07

ALS

DIN EN ISO
22478: 2006-07

Merilna oprema

LOD

LOQ

MN

-

-

-

*

-

-

-

-

0,1

-

0,1

DIN EN ISO
22478: 2006-07
0,1
DIN EN ISO
ALS
22478: 2006-07
0,1
DIN EN ISO
nitroglicerin (μg/l)
ALS
22478: 2006-07
0,2
2,4
DNT
(2,4DIN 38407-17:
dinitrotoluen) (μg/l)
ALS
1999-02
0,1
4-amino-2,6DIN EN ISO
dinitrotoluen (μg/l)
ALS
22478: 2006-07
0,1
2-amino-4,6DIN EN ISO
dinitrotoluen (μg/l)
ALS
22478: 2006-07
0,1
PETN
(Pentaeritritol
DIN EN ISO
tetranitrat) (μg/l)
ALS
22478: 2006-07
0,1
1,3 - dinitrobenzen
DIN 38407-17:
(μg/l)
ALS
1999-02
0,1
DIN 38407-17:
2,6 - dinitrotoluen (μg/l)
ALS
1999-02
0,1
* – rezultati, ki se nanašajo na neakreditirano dejavnost; LOD – meja zaznavanja analitske metode; LOQ – meja določanja
analitske metode; MN – merilna negotovost analitske metode; x - merilna negotovost je navedena pri posameznem rezultatu
meritve kot ±; cx – koncentracija analita v vzorcu;
ALS

3.3.3.3. Rezultati kemijskih analiz podzemne vode
Terenski, anorganski in organski parametri
Terenske meritve in vzorčenje za anorganske in organske parametre podzemne vode so bili izvedeni v
drugi vzorčevalni seriji (14. 11. 2018 in 15. 11. 2018) v obdobju srednjega vodnega stanja ter tretji
vzorčevalni seriji (12. 12. 2018 in 13. 12. 2018) v obdobju srednje nizkega vodnega stanja na vseh
devetih opazovalnih mestih. Rezultati kemijskih analiz druge vzorčevalne serije so prikazani v
preglednici (Preglednica 11) ter tretje vzorčevalne serije v preglednici (Preglednica 12).
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14. 11. 2018

14. 11. 2018

9,7

10

10,5

10,5

10,7

11,3

15,2

11

10,3

10,5

10

10,9

11,7

12,6

7,2

7,9

7,7

7,9

7,9

8

8,3

7,8

3,2

9,7

10,5

11,4

9,7

10,1

10,9

8,8

31,8

89,6

104,3

105,3

90

94,8

103

87,1

187

400

442

416

429

440

433

328

450

379

307

364

356

366

366

354

0,87

1,36

1,12

1,71

2,00

2,26

2,49

2,14

<6

<6

<6

<6

<6

6,3

6,2

<6

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

2

2,3

1,7

2

1,5

1,7

1,8

1,4

0,83

0,5

0,39

0,48

0,43

0,52

0,57

0,45

0C
15,7
Temperatura zraka
7,4
pH
/
9,9
Raztopljeni kisik
mg/l
99,3
Nasičenost s kisikom
%
293
Redoks potencial
mV
Električna prevodnost pri 20 μS/cm 417
°C
Osnovni kemijski parametri
0,96
TOC
mg/l
<6
AOX
μg/l
<0,025
Amonij
mg/l
1,7
Natrij
mg/l
0,33
Kalij
mg/l
89
Kalcij
mg/l
7,0
Magnezij
mg/l
<0,02
Fe celotno – na terenu
μg/l
<0,02
Fe 2+ - na terenu
μg/l
290
Hidrogenkarbonati
mg/l
5,23
Nitrati
mg/l
3,63
Sulfati
mg/l
3,08
Kloridi
mg/l
0,013
Orto fosfati
mg/l
Indikativni kemijski parametri
<0,05
Sulfidi
mg/l
<0,03
Fosfor
mg/l
Kovine
4,8
Aluminij
μg/l
<0,05
Antimon
μg/l
<0,1
Arzen
μg/l
0,71
Baker
μg/l
5,1
Barij
μg/l
<0,04
Berilij
μg/l
4,1
Bor
μg/l
54
Cink
μg/l
<0,02
Kadmij
μg/l
<0,1
Kobalt
μg/l
<0,1
Kositer
μg/l
<0,4
Krom
μg/l
<0,4
Litij
μg/l

Rak

14. 11. 2018

Izvir Prunkovec

15. 11. 2018

9,5

Izvir Kotliči

Planinska jama
15. 11. 2018

Malenščica (Malni)

Izvir Vipava

11,3

Pivka

10,4

K-1 Knežak

15. 11. 2018

0C

15. 11. 2018

Terenski parametri
Temperatura vode

14. 11. 2018

Enota

Parametri

14. 11. 2018

Izvir Podstenjšek

Preglednica 11: Rezultati terenskih meritev in kemijskih analiz anorganskih organskih parametrov v
podzemni vodi v drugi vzorčevalni seriji (14. 11. 2018 – 15. 11. 2018)

105

81

65

75

70

69

69

69

2,5

5,3

4,0

7,1

9,2

11,0

12,0

9,1

0,28

0,02

0,02

0,03

<0,02

<0,02

<0,02

0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

317

262

208

253

250

255

257

246

2,79

3,01

4,74

2,88

2,57

2,39

<2,21

2,61

3,07

3,04

3,32

2,99

2,76

2,98

2,99

2,62

3,25

3,45

2,51

3,20

2,78

3,09

3,30

2,64

0,016

0,03

0,022

0,023

0,0098

0,016

0,0093

<0,006

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

2,1

1,9

2,7

3,3

5,9

8,7

7,9

8,0

<0,05

<0,05

0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,11

<0,1

0,11

0,13

0,15

0,15

0,15

0,14

0,51

0,27

0,24

0,35

0,39

0,59

0,56

0,64

17

7,8

7,3

7,1

5,2

5,4

5,5

5,1

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

7,9

5,1

4,5

4,3

3,5

4,7

4,8

4,5

27

<9

<9

<9

<9

41

39

30

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,15

<0,1

<0,1

0,91

<0,1

0,25

<0,1

0,12

0,42

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4
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Rak
14. 11. 2018

Izvir Prunkovec
14. 11. 2018

Izvir Kotliči
14. 11. 2018

0,38

Malenščica (Malni)
15. 11. 2018

0,24

Planinska jama
15. 11. 2018

2,6

Izvir Vipava
15. 11. 2018

Pivka

K-1 Knežak
14. 11. 2018

0,16
5,3
Mangan
μg/l
0,18
0,23
Molibden
μg/l
0,23
0,54
Nikelj
μg/l
0,14
<0,1
Selen
μg/l
<0,03
<0,03
Srebro
μg/l
0,17
<0,1
Svinec
μg/l
<0,1
<0,1
Talij
μg/l
<0,1
<0,1
Telur
μg/l
0,7
0,75
Vanadij
μg/l
<0,01
<0,01
Živo srebro
μg/l
Ogljikovodiki
<5
<5
Indeks mineralnih olj
μg/l
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)
<0,090 <0,090
Kloroform
μg/l
<0,030 <0,030
1,1,1-trikloroetan
μg/l
<0,060 <0,060
1,1,2,2-tetrakloroetilen
μg/l
<0,060 <0,060
1,1,2-trikloroetilen
μg/l
<0,30
<0,30
1,2-dikloroetan
μg/l
<0,5
<0,5
diklorometan
μg/l
<0,030 <0,030
tetraklorometan
μg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)
<0,20
<0,20
benzen
μg/l
<0,20
<0,20
etilbenzen
μg/l
<0,20
<0,20
m+p-ksilen
μg/l
<0,20
<0,20
o-ksilen
μg/l
<0,20
<0,20
toluen
μg/l

15. 11. 2018

Izvir Podstenjšek
Enota

Parametri

14. 11. 2018
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<0,1

1,3

0,18

0,18

0,24

0,36

0,32

0,2

0,23

0,24

0,24

0,32

0,17

0,19

0,99

0,19

0,19

0,57

0,1

0,14

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,52

0,45

0,54

0,5

0,47

0,43

0,43

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20
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Rak
13. 12. 2018

Izvir Prunkovec
12. 12. 2018

Izvir Kotliči
12. 12. 2018

Malenščica (Malni)
13. 12. 2018

Planinska jama
13. 12. 2018

Izvir Vipava

Pivka

K-1 Knežak

13. 12. 2018

0C

12. 12. 2018

Terenski parametri
Temperatura vode

12. 12. 2018

Enota

Parametri

12. 12. 2018

Izvir Podstenjšek

Preglednica 12: Rezultati terenskih meritev in kemijskih analiz anorganskih organskih parametrov v
podzemni vodi v tretji vzorčevalni seriji (12. 12. 2018 – 13. 12. 2018)

9,6

10,9

6,9

9,3

6,7

6,1

5,6

6,9

3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0C
Temperatura zraka
7,4
pH
/
10,2
Raztopljeni kisik
mg/l
Nasičenost s kisikom
%
346
Redoks potencial
mV
Električna prevodnost pri 20 μS/cm 424
°C
Osnovni kemijski parametri
0,70
TOC
mg/l
<6
AOX
μg/l
<0,025
Amonij
mg/l
2,3
Natrij
mg/l
0,56
Kalij
mg/l
93
Kalcij
mg/l
4,4
Magnezij
mg/l
<0,02
Fe celotno – na terenu
μg/l
<0,02
Fe 2+ - na terenu
μg/l
289
Hidrogenkarbonati
mg/l
4,74
Nitrati
mg/l
4,23
Sulfati
mg/l
3,82
Kloridi
mg/l
0,02
Orto fosfati
mg/l
Indikativni kemijski parametri
<0,05
Sulfidi
mg/l
<0,03
Fosfor
mg/l
Kovine
4,7
Aluminij
μg/l
<0,05
Antimon
μg/l
<0,1
Arzen
μg/l
<0,1
Baker
μg/l
6,7
Barij
μg/l
<0,04
Berilij
μg/l
4,2
Bor
μg/l
42
Cink
μg/l
0,037
Kadmij
μg/l
<0,1
Kobalt
μg/l
<0,1
Kositer
μg/l
<0,4
Krom
μg/l
<0,4
Litij
μg/l

7,2

7,9

7,8

8,0

8,0

8,0

8,0

8,4

7,5

10,4

11,2

12,3

11,7

11,4

11,4

13,2

-

-

-

-

-

-

-

-

241

385

422

404

423

385

395

418

442

401

283

370

368

363

393

399

0,52

1,02

1,04

1,34

1,38

1,53

1,77

1,75

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

1,7

4,1

1,4

3,2

1,7

1,6

2,3

2,5

0,39

0,76

0,3

0,57

0,44

0,39

0,51

0,57

103

85

61

75

71

71

71

69

<2,0

4,7

3,1

7,3

11,0

11,0

14,0

17,0

0,34

0,04

<0,02

0,02

0,03

<0,02

<0,02

<0,02

0,06

0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

313

272

193

254

260

261

279

282

<2,21

3,81

4,65

3,32

2,83

2,61

2,52

2,57

3,01

3,88

2,93

3,72

3,24

3,12

3,54

3,92

1,85

6,22

2,22

4,94

3,07

2,89

3,92

4,40

0,029

0,045

0,012

0,016

<0,006

<0,006

0,018

0,0084

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

1,1

4,3

4,5

7,2

5,2

4,4

5,7

9,1

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,1

0,11

0,1

0,11

0,14

0,12

0,16

0,15

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

15

9,6

6,1

7

<5

<5

<5

<5

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

5,6

6,8

4

5,3

3,5

3,8

4,2

5

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,54

0,72

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4
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Rak
13. 12. 2018

Izvir Prunkovec
12. 12. 2018

Izvir Kotliči
12. 12. 2018

Malenščica (Malni)
13. 12. 2018

Planinska jama
13. 12. 2018

Izvir Vipava
13. 12. 2018

Pivka

K-1 Knežak
12. 12. 2018

<0,1
7,2
Mangan
μg/l
0,22
0,27
Molibden
μg/l
0,21
0,65
Nikelj
μg/l
0,14
0,1
Selen
μg/l
<0,03
<0,03
Srebro
μg/l
<0,1
<0,1
Svinec
μg/l
<0,1
<0,1
Talij
μg/l
<0,1
<0,1
Telur
μg/l
0,96
0,74
Vanadij
μg/l
<0,01
<0,01
Živo srebro
μg/l
Ogljikovodiki
<5
<5
Indeks mineralnih olj
μg/l
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)
<0,090 <0,090
Kloroform
μg/l
<0,030 <0,030
1,1,1-trikloroetan
μg/l
<0,060 <0,060
1,1,2,2-tetrakloroetilen
μg/l
<0,060 <0,060
1,1,2-trikloroetilen
μg/l
<0,30
<0,30
1,2-dikloroetan
μg/l
<0,5
<0,5
diklorometan
μg/l
<0,030 <0,030
tetraklorometan
μg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)
<0,20
<0,20
benzen
μg/l
<0,20
<0,20
etilbenzen
μg/l
<0,20
<0,20
m+p-ksilen
μg/l
<0,20
<0,20
o-ksilen
μg/l
<0,20
<0,20
toluen
μg/l

12. 12. 2018

Izvir Podstenjšek
Enota

Parametri

12. 12. 2018
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4,3

<0,1

1,1

<0,1

0,16

<0,1

0,18

0,54

0,26

0,25

0,31

0,36

0,32

0,37

0,5

<0,1

0,14

<0,1

0,25

<0,1

0,16

0,13

0,14

0,12

0,11

<0,1

0,11

<0,1

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,5

0,4

0,45

0,44

0,35

0,41

0,37

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

Rezultati kemijskih analiz obeh vzorčevalnih serij kažejo, da imamo na tem območju opraviti s kraškimi
podzemnimi vodami tipa Ca – Mg – HCO3. Iz koncentracij kalcija in magnezija v vodi lahko sklepamo, da
so glavne kamnine v padavinskem zaledju predvsem apnenci. Večji delež dolomita v zaledju kažejo izviri
Kotliči, Prunkovec, Rak in Malni; pri vseh naštetih izvirih je molsko razmerje med kalcijem in
magnezijem nižje od 5. Največji delež apnencev v zaledju smo zabeležili v vrtini K-1 pri Knežaku, saj
znaša molsko razmerje med kalcijem in magnezijem 25,5, nekoliko višje pa je razmerje v tretji
vzorčevalni seriji in znaša 31,2.
Glede na vsebnosti Ca, Mg in hidrogenkarbonata so preiskovane vode srednje mineralizirane, srednja
vrednost za električno prevodnost v drugi vzorčevalni seriji znaša 373±10 % µS/cm, v tretji vzorčevalni
seriji pa 383±10 % µS/cm, kar pomeni, da so vrednosti obeh serij v intervalu ±2,5 %. Razen vrtine v
Knežaku so vode pretežno nasičene s kisikom. Vsebnosti natrija in kalija ter sulfata in klorida so na vseh
preiskovanih vodnih virih znotraj intervala zaupanja, do ±30 %, kot sledi: natrij – 1,8 mg/l Na±12 %, kalij
– 0,49 mg/l K±30 % ter sulfat – 3,04 mg/l SO4 in klorid 3,03 mg/l Cl±10 %.
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Spojine dušika, kot so amonij in nitrat so prisotne na koncentracijskih nivojih spodnje meje določanja
(LOQ), amonij < 0,025 mg/l NH4 v obeh vzorčevalnih serijah ter nitrat 3,16 mg/l NO3±32 % v drugi
vzorčevalni seriji oziroma 3,25 mg/l NO3±27 % v tretji vzorčevalni seriji.
Vsebnosti organske mase, izražena kot celokupni organski ogljik TOC so nizke, srednja vrednost v drugi
vzorčevalni seriji je 1,66 mg/l C±34 %, medtem ko je v tretji vzorčevalni seriji nekoliko nižja in znaša
1,23 mg/l C±34 %.
Izmerjene vsebnosti fosforja, izražene kot fosfat – orto, so pod LOQ (< 0,03 mg/l PO4) z izjemo Pivke,
kjer je prisoten fosfor v koncentracijah 0,048 mg/l PO4 v tretji vzorčevalni seriji.
Težke kovine so v obeh vzorčevalnih serijah prisotne v sledovih, saj so izmerjene vsebnosti med mejo
zaznavanja (LOD) oziroma spodnjo mejo določanja (LOQ). Vsebnosti posameznih težkih kovin v drugi
vzorčevalni seriji, ki presegajo LOQ, se nahajajo v intervalu zaupanja za posamezni kemijski element,
kot sledi, za vadišče Poček: barij (5,1–7,8 μg Ba/l), mangan (0,1–1,3 μg Mn/l) molibden (0,2–0,32 μg
Mo/l), bor (3,5–4,8 μg B/l), arzen (0,1–0,15 μg As/l), nikelj (0,17–0,99 μg Ni/l). Na tem koncentracijskem
nivoju je prisotnost kemijskih elementov v podzemni vodi ovrednotena za posledico geogenega izvora
oziroma naravnega izvora.
V tretji vzorčevalni seriji so bile izmerjene zaznavne vsebnosti naslednjih kovin: aluminij (4,8–9,1 μg
Al/l), barij (5,0–7,0 μg Ba/l), mangan (0,1–1,1 μg Mn/l), molibden (0,25–0,37 μg Mo/l), bor (3,5–5,3 μg
B/l), arzen (0,1–0,16 μg As/l), nikelj (0,1–0,25 μg Ni/l), selen (0,1–1,14 μg Se/l) in vanadij (0,35–0,44 μg
V/l).
Enaka ugotovitev se nanaša na vodne vire Podstenjšek, Pivka in Knežak, ki se nahajajo na vplivnem
območju strelišča Bač. V drugi vzorčevalni seriji so bile prisotne kovine v koncentracijah: aluminij (1,9–
4,8 μg Al/l), barij (5,1–17 μg Ba/l), mangan (0,16–5,3 μg Mn/l), molibden (0,18–0,24 μg Mo/l), bor (4,1–
7,9 μg B/l), arzen (0,1–0,11 μg As/l), nikelj (0,23–0,54 μg Ni/l).
Podobne koncentracije kovin pa so bile prisotne tudi v tretji vzorčevalni seriji: aluminij (1,1–4,7 μg Al/l),
barij (6,7–15 μg Ba/l), mangan (0,1–7,2 μg Mn/l), molibden (0,22–0,54 μg Mo/l), bor (4,2–6,8 μg B/l),
arzen (0,1–0,11 μg As/l), krom (0,4–0,72 μg Cr/l), nikelj (0,21–0,65 μg Ni/l), selen (0,1–0,14 μg Se/l) in
vanadij (0,5–0,96 μg V/l).
Analizirani parametri organskih spojin v podzemni vodi se v obeh vzorčevalnih serijah nahajajo na
koncentracijskem nivoju meje LOD oziroma koncentracijskem nivoju meje LOQ.
Rezultate obstoječega stanja podzemne vode v obeh vzorčevalnih serijah smo primerjali tudi z mejnimi
vrednostmi za pitno vodo9 ter mejnimi vrednostmi za površinsko vodo10. Ugotovljeno je, da so rezultati
vsebnosti posameznega parametra precej pod mejnimi vrednostmi za pitno vodo in površinske vode.
Indikativni parametri za spremljanje vpliva odpadnih voda s prometnih površin ter tudi vojaških
aktivnosti (ostanki kovinskih delov ohišij eksplozivnih in strelnih teles) na območju vadišča Poček in
strelišča Bač se posamezne kovine (kadmij, svinec, cink, baker, vanadij, molibden) v podzemni vodi
nahajajo pod LOD oziroma LOQ oziroma v sledovih v obeh vzorčevalnih serijah. Zaradi nizkih vsebnosti

9

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16)

10
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v podzemni vodi, ki so na ravni naravnega ozadja, ti parametri ne kažejo vpliva vojaških dejavnosti na
stanje podzemne vode.
Za spremljanje vpliva goriv in različnih maziv na stanje podzemne vode so indikativni parametri skupin
organskih spojin PAO, BTX in indeks mineralnih olj. Iz rezultatov kemijskih analiz obeh vzorčevalnih serij
sledi, da so vsi izmerjeni parametri pod LOD oziroma LOQ.
Eksplozivi
Vzorčenje za kemijske analize eksplozivov v podzemni vodi so bile izvedene v prvi in drugi vzorčevalni
seriji na vseh devetih opazovalnih mestih. Rezultati kemijskih analiz so prikazani v preglednici
(Preglednica 13) za prvo vzorčevalno serijo (20. 9. 2018, 27. 9. 2018 in 16. 10. 2018) ter v preglednici
(Preglednica 14) za drugo vzorčevalno serijo (14. 11. 2018 in 15. 11. 2018).

Rak
20. 9. 2018

Izvir Prunkovec
20. 9. 2018

Izvir Kotliči
20. 9. 2018

Malenščica (Malni)
16. 10. 2018

Planinska jama

Izvir Vipava

Pivka

K-1 Knežak

20. 9. 2018

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

20. 9. 2018

TNT (2,4,6-trinitrotoluen)
RDX (1,3,5-heksahidro-1,3,5-trinitrotriazin)
HMX (oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 tetrazocin)
1,3,5 – trinitrobenzen
nitroglicerin
2,4 DNT (2,4-dinitrotoluen)
4-amino-2,6-dinitrotoluen
2-amino-4,6-dinitrotoluen
PETN (Pentaeritritol tetranitrat)
1,3 - dinitrobenzen
2,6 - dinitrotoluen

20. 9. 2018

Enota

27. 9. 2018

Parameter

20. 9. 2018

Izvir Podstenjšek

Preglednica 13: Rezultati kemijskih analiz za parametre eksplozivov v podzemni vodi v prvi vzorčevalni
seriji (20. 9. 2018, 27. 9. 2018 in 16. 10. 2018)

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1:
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
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14. 11. 2018

Rak

14. 11. 2018

Izvir Prunkovec

14. 11. 2018

Izvir Kotliči

15. 11. 2018

Malenščica (Malni)

15. 11. 2018

Planinska jama

15. 11. 2018

Izvir Vipava

15. 11. 2018

Pivka

Enota

14. 11. 2018

K-1 Knežak

Parameter

14. 11. 2018

Izvir Podstenjšek

Preglednica 14: Rezultati kemijskih analiz za parametre eksplozivov v podzemni vodi v drugi vzorčevalni
seriji (14. 11. 2018 in 15. 11. 2018)

TNT (2,4,6-trinitrotoluen)
RDX (1,3,5-heksahidro-1,3,5-trinitrotriazin)
HMX (oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 tetrazocin)
1,3,5 – trinitrobenzen
nitroglicerin
2,4 DNT (2,4-dinitrotoluen)
4-amino-2,6-dinitrotoluen
2-amino-4,6-dinitrotoluen
PETN (Pentaeritritol tetranitrat)
1,3 - dinitrobenzen
2,6 - dinitrotoluen

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Vpliv vojaških dejavnosti uporabe različnih streliv in minsko eksplozivnih sredstev se v podzemni vodi
spremlja s parametri kot so RDX, TNT, PBX, HMX in drugi. Iz kemijskih rezultatov analiz na eksplozive
(Preglednica 13 in Preglednica 14) v podzemni vodi sledi, da noben analiziran parameter ne presega
spodnje meje LOQ v obeh serijah vzorčenja, kar pomeni, da vpliv vojaške dejavnosti ni zaznaven.
Izotopska analiza gama sevalcev (VLG)
Vzorčenje za izotopske analize gama sevalcev so bile izvedene v prvi in drugi vzorčevalni seriji na vseh
devetih opazovalnih mestih. Rezultati meritev aktivnosti sevalcev gama so prikazani v preglednici
(Preglednica 15) za prvo vzorčevalno serijo (20. 9. 2018 in 27. 9. 2018) ter v preglednici (Preglednica
16) za drugo vzorčevalno serijo (14. 11. 2018 in 15. 11. 2018).
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Th-230

Bq/m3

K-40
Be-7
I-131
Cs-137

Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3

20. 9. 2018

20. 9. 2018

20. 9. 2018

20. 9. 2018

Rak

Izvir Prunkovec

20. 9. 2018

Izvir Kotliči

Malenščica (Malni)

Planinska jama

Izvir Vipava
20. 9. 2018

Pivka

4,2±2,0 8,2±4,0
0,8±0,3
1,6±3,0‡ 1,4±2,0‡
1,4±0,4 1,2±0,3
0,23±0, 0,69±0,
2
3

20. 9. 2018

Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3

K-1 Knežak

U-238
Ra-226
Pb-210
Ra-228
Th-228

27. 9. 2018

Enota

Izvir Podstenjšek
Parameter

20. 9. 2018

Preglednica 15: Rezultati izotopske analize gama sevalcev po metodi visoko ločljivostne spektrometrije
gama (VLG) v prvi vzorčevalni seriji (20. 9. 2018 in 27. 9. 2018)

2,5±0,7*
1,4±0,2
1,6±0,8*
0,65±0,2
0,23±0,4‡

2,9±0,7
2,9±0,9
6,2±0,6
0,71±0,4
0,17±0,06*

1,2±2,0‡
0,88±0,7*
5,9±2,0
0,49±0,3
0,15±0,2‡

3,5±0,7
1,2±0,2
3,1±0,4
0,16±0,2‡*
0,15±0,05*

7,7±1,0

8,6±6,0

5,1±2,0
1,7±0,3
1,6†
0,66±0,4
0,42±0,2

5,0±1,0

8,9±3,0

0,14±0,1

0,47±0,2

‡

6,6±3,0*

0,25±2,0‡
*

19±3,0
6,4±1,0

8,6±2,0
5,0±2,0

590±30
12±2,0
82±8,0
15±2,0
2,1±0,5
13±1,0
5,8±0,8
3,6±0,5
1,3±0,5
0,0039±0,04‡ 0,006±0,03‡ 0,0047±0,09‡ 0,039±0,05‡
*

*

*

14±5,0

14±2,0
7,5±1,0

35±4,0
4,1±0,6
0,18±0,0
8

*

* - specifične aktivnosti radionuklidov, so določene z VLG, vendar so vrednosti izven obsega akreditacije pri SA pod št. LP-022;
‡ - rezultat meritve je pod mejo kvan ﬁkacije; †- rezultat meritve je pod mejo detekcije

0,18±0,2‡
6,3±7,0‡*
7,6±1,0

0,0038±0,03‡*

Planinska jama

Malenščica (Malni)

15. 11. 2018

15. 11. 2018

Rak

Izvir Vipava
15. 11. 2018

Izvir Prunkovec

Pivka
15. 11. 2018

Izvir Kotliči

K-1 Knežak

0,23±0,4‡*
8,6±5,0
2,1±2,0 5,9±1,0 3,9±4,0
2,9±0,8
3,8±0,7
3,3±0,5 1,4±0,4 0,63±0,4
3,4±4,0‡
1,0†
12±3,0 3,0±1,0* 17±9,0
0,89±0,5
0,99±0,3
0,51±0,3 0,44±0,5
0,1±0,1‡ 0,021±0,1‡* 0,19±0,3 0,27±0,2 0,42±0,5
4,6±8,0*
30±4,0
13±2,0
13±2,0
17±2,0
8,9±2,0
4,2±2,0

14. 11. 2018

3,6±0,6
1,1±0,2
5,4±0,7

14. 11. 2018

Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3
Bq/m3

14. 11. 2018

U-238
Ra-226
Pb-210
Ra-228
Th-228
Th-230
K-40
Be-7
I-131
Cs-137

Enota

14. 11. 2018

Parameter

14. 11. 2018

Izvir Podstenjšek

Preglednica 16: Rezultati izotopske analize gama sevalcev po metodi visoko ločljivostne spektrometrije
gama (VLG) v drugi vzorčevalni seriji (14. 11. 2018 in 15. 11. 2018)

4,0±1,0
0,87±0,3
1,5†
0,71±0,4
0,29±0,2

1,7±0,5*
1,4±0,2
2,7±0,4
0,43±0,2
0,16±0,06*

4,2±2,0
2,5±0,5
0,67†
0,053±0,3‡*
0,74±0,4

13±2,0
11±1,0

14±2,0
6,2±0,7

15±2,0
18±2,0

0,13±0,1‡ 0,0061±0,03‡*

* - specifične aktivnosti radionuklidov, so določene z VLG, vendar so vrednosti izven obsega akreditacije pri SA pod št. LP-022;
‡ - rezultat meritve je pod mejo kvan ﬁkacije; †- rezultat meritve je pod mejo detekcije

Rezultati meritev radioaktivnosti v podzemnih vodah na širšem vplivnem območju vadišča Poček in
strelišča Bač kažejo podobne značilnosti, kot pri ostalih podzemnih vodah na območju Slovenije. V
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vzorcih niso bili zaznani nobeni radioaktivni izotopi, ki bi kazali na vpliv vadišča Poček in strelišča Bač na
radioaktivnost podzemnih vod.
Identifikacija organskih spojin
Vzorčna mesta na katerih so bili nameščeni pasivni vzorčevalniki so: izviri Podstenjšek, Malni, Vipava,
Prunkovec in Rak ter vrtina Knežak K-1.
Skupaj smo na 6 vzorčnih mestih z eno serijo vzorcev določili (identificirali) 108 organskih spojin z 157
detekcijami. Rezultati analitskih preiskav so v prilogi 9. Za vsako spojino je v tabeli določeno ime spojine,
CAS (Chemical Abstracts Service) število, imenovan je možen izvor in intenziteta signala (1-5).
V diagramu (Slika 20) je prikazano število detekcij organskih spojin na vzorčno mesto. Največje število
organskih spojin smo zaznali na vzorčnem mestu Knežak K-1 (39), sledita vzorčni mesti Izvir Rak (34) in
Izvir Prunkovec (33). V drugi skupini vzorčnih mest smo zaznali za polovico manj detekcij organskih
onesnaževal in sicer Malni 19, izvir Vipave 18 in v izviru Podstenjšek 14.

Št. detekcij
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
K-1, Knežak

Izvir Rak

Izvir
Prunkovec

Malni

Izvir Vipava

Izvir
Podstenjšek

Slika 20: Število detekcij organskih spojin na vzorčno mesto
Iz analize števila in intenzivnosti določitve organskih spojin je razvidno (Slika 21 in Slika 22), da je 22
spojin določenih več kot enkrat (Preglednica 17). Štiri spojine (2,6-dimetoksikinon; N,N'dimetilimidazolin-trion; 3-etil-4-metil-1H-pirol-2,5-dion; 5,5-dimetil-2(5H)-furanon) se pojavljajo na
petih vzorčnih mestih in vse izkazujejo tudi močan signal.
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Slika 21: Diagram št. pojavov organskih spojin

Slika 22: Diagram vsote intenzitete signala po posameznih organskih spojinah
Preglednica 17: Seznam spojin, ki smo jih zaznali več kot enkrat z vsoto intenzitete signala
Ime spojine

CAS NO.

Razlaga

2,6-dimetoksikinon

530-55-2

razpad lesa

N,N'-dimetilimidazolin-trion

5176-82-9

3-etil-4-metil-1H-pirol-2,5-dion

20189-42-8

5,5-dimetil-2(5H)-furanon

20019-64-1

1,3,5-trimetil-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion

827-16-7

metabolit kofeina. Izvor: odpadne vode,
odpadni materiali.
naravna spojina, sestavina arom. Izvor:
odpadne vode, odpadni materiali
dodatek gumi. Izvor: odpadne vode,
odpadni materiali, padavinske vode s
cestnih in tehnoloških površin
kemični intermediat. Izvor: odpadne
vode, odpadni materiali, cestne in
tehnološke površine.
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intenzitete
15

Frekvenca

11

5

10

5

10

5

8

4

5
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Ime spojine

CAS NO.

Razlaga

furfural

98-01-1

žveplo S8

10544-50-0

kofein

58-08-2

dietiltoluamid

134-62-3

dihidroaktinolid

15356-74-8

holesterol

57-88-5

dimetil malonat

108-59-8

etil-(1-naftalen-2-il-etil)-amin

84-95-7

giberelin A9

427-77-0

3,4,5-trimetoksibenzaldehid

86-81-7

tri-(2-kloroizopropil) fosfat

13674-84-5

2,6-dimetilpiridin

108-48-5

2-heptanon

110-43-0

dialil ftalat

131-17-9

difenileter

101-84-8

Kampfen (kafra)

79-92-5

tetrakloroeten

127-18-4

Organsko topilo, sestavina polimernih
materialov, arom. Izvor: odpadne vode,
odpadni materiali)
Sestavina nafte in derivatov ter gume.
Izvor: naravna okolja, odpadni materiali
(anaerobne razmere in redukcija sulfata)
Aroma - sestavina živil in pijač. Izvor:
odpadne vode komunalne in padavinske
vode s cestnih (urbanih), odpadni
materiali
repelent za mrčes. Izvor: odpadni
materiali
Sestavina dišave (arom). Izvor: odpadne
vode, odpadni materiali
Hormon. Izvor: gnojevka, komunalne
odpadne vode (greznice, kanalizacija),
odpadni material
Živilska aroma, kemični intermediat.
Izvor: odpadne komunalne vode,
odpadni materiali
Med drugim naravni piretroid za hišno
rabo.
Naravna sestavina rastlin. Izvor: odpadne
komunalne vode, odpadni materiali
farmacevtski
intermediat.
Izvor:
odpadne vode, odpadni materiali
Dodatek polimernim materialom. Izvor:
odpadne vode, odpadni materiali
kemični intermediat, razpad beljakovin.
Izvor: odpadne komunalne vode,
odpadni materiali
Sestavina arom, organsko topilo za lake,
celulozne, vinilne in nitrocelulozne
smole. Izvor: odpadne vode, odpadni
materiali
Dodatek
polimernim
materialom
(mehčalo). Izvor: odpadne vode, odpadni
materiali
Med
drugim
začetna
surovina
proizvodnje polimernih materialov.
Izvor: odpadne vode, odpadni materiali
Sestavina kozmetičnih izdelkov, arom.
Izvor: odpadne vode, odpadni materiali
Organsko topilo. Izvor: odpadne
komunalne in industrijske vode (kemično
čiščenje, površinska obdelava kovin),
odpadni materiali

Vsota
intenzitete
8

Frekvenca

8

4

7

4

4

4

7

3

7

3

6

3

6

3

6

3

6

2

5

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

Prepoznane organske spojine v podzemni vodi na vseh vzorčnih mestih kažejo na antropogeni vpliv, ki
ga povezujemo z urbanim izvorom. Večinoma gre za spojine, ki jih povezujemo z odpadnimi
komunalnimi vodami, izcednimi vodami iz legalnih in črnih odlagališč in odloženega odpadnega
materiala na splošno. Snovi, ki so povezane z izdelki iz gume izvirajo iz padavinskih odpadnih vod s
cestnih in tehnoloških površin ter iz odpadnih materialov legalnih in črnih odlagališč. Za snovi kot so
tetrakloroeten (1,1,2,2-tetrakloroetilen) so kot izvor možne industrijske odpadne vode in izcedne vode
z območij odloženih odpadnih materialov. Navedene snovi izvirajo iz izdelkov splošne rabe, zato
praviloma izvirajo iz več virov sočasno. Organske spojine določene s pasivnim vzorčenjem direktno ne
moremo povezati z vojaško dejavnostjo na vadišču Poček in strelišču Bač. Spojine, s katerimi bi lahko
le-to sledili RDX, HMX in TNT, nismo zaznali.
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4. Opis ogroženosti vodnih virov in opredelitev scenarijev vpliva na vodni vir
4.1. Določitev vrste onesnaževal
Vojaške dejavnosti, ki se izvajajo na območjih vadišča Poček in strelišča Bač ter aktivnosti predvidene z
DPN OSVAD, lahko prispevajo k obremenitvam (onesnaženju) tal in zaradi neločljive povezanosti, tudi
podzemne vode. Celotno območje vadišča Poček in strelišča Bač leži na območju kraško-razpoklinskega
vodonosnika. Hidrogeološke značilnosti tega vodonosnika določajo prilagojene – poostrene, kriterije
obvladovanja negativnih vplivov na tla in podzemno vodo.
V času gradbenih del, ki med drugim zahtevajo odstranitve prekrivnih plasti tal in posege do nosilnih
geoloških podlag, lahko pomenijo predvsem, vsaj za čas izvajanja del, dostop padavinskih voda do
zrahljane strukture tal in nato prenos posameznih snovi do podzemne vode. Gradbena dela v opisanem
kontekstu so lahko tudi trenažni izkopi rovov in drugih vojaških objektov v tleh, namenjenih vojaškemu
usposabljanju. Potencialna onesnaženja lahko povzroči gradbena mehanizacija, uporabljena pri izvedbi
gradbenih del (onesnaženje s pogonskimi gorivi, mazalnimi in hidravličnimi olji). Vpliv nepredvidljivih
dogodkov, kot so okvare vozil in gradbene mehanizacije, na obremenitve tal in posledično podzemne
vode je odvisen od razsežnosti dogodka.
V času izvajanja vojaških aktivnosti, predvidenih za obe vadišči, predstavljajo možen vir obremenitev
infrastrukturni objekti, kot so parkirišča (onesnaženje s pogonskimi gorivi in drugimi derivati nafte),
pralne in dekontaminacijske ploščadi (onesnaženja s pogonskimi gorivi, drugimi naftnimi derivati,
površinsko aktivnimi snovmi, dekontaminacijskimi sredstvi). Posebej je potrebno omeniti pretakališče
goriva z možnimi onesnaženji s pogonskimi gorivi in drugimi naftnimi derivati. Med infrastrukturne
objekte se štejejo mobilne in stacionarne čistilne naprave komunalnih odpadnih voda. Za vse
infrastrukturne objekte velja, da je njihove vplive na obremenitve tal in posledično podzemne vode
možno obvladovati z upoštevanjem določil pravnega reda RS za področja ravnanja z odpadnimi
komunalnimi in padavinskimi vodami ter z upoštevanjem določil pravnega reda RS, ki se nanašajo na
ravnanje z odpadki – gradbenimi, komunalnimi, odpadno embalažo, vse našteto iz sklopa nenevarnih
ali inertnih odpadkov kot tudi nevarnih odpadkov s trenažnih območij vadišč ter laboratorijske in
dekontaminacijske dejavnosti.
V času izvajanja gradbenih del je izvajalec gradbenih del kot povzročitelj tudi odgovorni nosilec za
primerno ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki. V času izvajanja vojaških aktivnosti je za
obvladovanje vseh možnih negativnih vplivov odgovoren MORS, v nekaterih primerih v sodelovanju z
ustreznim posrednikom ali zbirateljem odpadnih voda oziroma odpadnih materialov.
Na območjih, na katerih se uporabljajo eksplozivna in strelna sredstva, so možni vplivi na stanje tal in
podzemne vode že v času izvajanja gradbenih del, zaradi spremenjene – razrahljane strukture tal in
možne migracije snovi, akumuliranih v tleh v preteklih obdobjih vojaških aktivnosti. Razsežnost vplivov
vojaških aktivnosti, predvidenih v obsegu DPN, je kljub upoštevanju izhodiščnih podatkov o vrsti,
količinah in lastnostih streliv in eksplozivnih teles, omejena na nivo statističnega ovrednotenega
predvidevanja. Razlog je v številnih faktorjih, kot so dinamika in razsežnosti vremenskih razmer,
hidrogeološke in hidrološke razmere v kraško-razpoklinskem vodonosniku ter fizikalno-kemijske
lastnosti snovi, ki se pojavljajo kot dodatne bremenitve oziroma onesnaženja tal in podzemne vode.
V nadaljevanju podajamo posamezne vire potencialnega onesnaženja podzemne vode in parametre s
katerimi je možno onesnaženje spremljati. Ti parametri imajo z vidika vrednotenja možnih vplivov naziv
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»indikatorski parametri« za posamezni vir onesnaženja.
V prilogi 8 so podane prostorske ureditve DPN OSVAD s pripadajočimi emisijami in ukrepi med gradnjo
ter emisijami in ukrepi med delovanjem z opredeljenimi onesnaževali in indikatorskimi parametri za
onesnaževalo.
4.1.1. Odpadne vode
V tem poglavju obravnavamo dva vira oziroma dve vrsti odpadnih vod: padavinske odpadne vode z
utrjenih površin in komunalne odpadne vode iz premičnih in stacionarnih čistilnih naprav (ČN).
Utrjene površine
Z gradbeno tehničnega vidika so utrjene površine vse tiste površine, s katerih odpadna padavinska ali
industrijska voda ne more neposredno odtekati v tla.
Najpomembnejša onesnaževala v odpadnih vodah z utrjenih površin izhajajo iz ostankov pogonskih
goriv ter hidravličnih in mazalnih olj, vse navedeno iz obsežne skupine snovi »nafta in njeni derivati«.
Značilni analitski parametri, s katerimi v analitiki vod zaznavamo in merimo snovi po izvoru iz nafte in
njenih derivatov, so alkani (ravnoverižni in razvejani), cikloalkani in aromatski ogljikovodiki. Med
aromatskimi ogljikovodiki izstopajo lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX – benzen in derivati) in
policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO). Te odpadne vode so po sestavi zelo podobne odpadnim
vodam s cestnih in parkirnih površin. Značilne sestavine odpadnih voda s prometnih površin so tudi
posamezne težke kovine, na primer kadmij, svinec, cink, baker, vanadij, molibden in drugi…, ki pa lahko
na območju vadišč izvirajo tudi z vojaških aktivnosti (ostanki kovinskih delov ohišij eksplozivnih in
strelnih teles).
Več podrobnosti o sestavinah nafte in njenih derivatih ter težkih kovinah je v nadaljevanju ter poglavju
5.
Komunalne odpadne vode
Sestava komunalnih odpadnih vod je praviloma odvisna od obremenitev in zmogljivosti čistilne naprave
(ČN), izražene s populacijskimi enotami PE (1 PE enota pomeni dnevno obremenitev odpadne vode in
se nanaša na odraslega posameznika):
 porabo vode 150 l/dan,
 obremenitev vode s snovmi, ki za svoj biološki razkroj porabljajo kisik. Meri se kot biološka
poraba kisika po 5 dneh, 60 g BPK5/dan,
 obremenitev vode s snovmi, ki za svoj razkroj porabljajo kisik. Meri se kot kemijska poraba
kisika, 120 g KPK-Cr/dan,
 snovi oziroma spojine dušika. Prevladujejo spojine dušika (na primer amonijev ion do prostega
amonija, proteinski dušik in druge oblike). 1 PE enota se nanaša na 14 g N (NH4+)/dan,
 suspendirane (neraztopljene) snovi [suha snov], 70 g SS/dan).
Druge pomembne značilnosti odpadnih komunalnih voda:
 senzorične značilne sestavine komunalnih odpadnih voda so neraztopljene in usedljive snovi
ter obarvanost in vonj,
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značilne sestavine so tudi spojine dušika (amonij, nitrat), spojine fosforja (med drugim orto
fosfati) in žvepla (sulfidi, merkaptani), sulfat in klorid, ostanki površinsko aktivnih snovi in
posamezne težke kovine (železo, baker, cink, mangan, krom in druge),
pomembna sestavina komunalnih odpadnih voda so mikroorganizmi, glive in virusi,
iz obdobja zadnjega desetletja je vse več zanesljivih podatkov o prisotnosti ostankov humanih
farmacevtsko aktivnih snovi v komunalnih odpadnih vodah.

Značilnost premičnih ČN je kemijska pred-obdelava vode odpadnih voda, kar zahteva drugačno
odstranjevanje v primerjavi z vodami iz stacionarne ČN.
Mejna vrednost vsebnosti celotnega dušika za tla ni opredeljena – slednje je predmet preiskav
kmetijsko pridelovalnega značaja tal. Namen preiskav tal je opredeliti pedološko stanje tal kot je to
opredeljeno s Prilogo 3 Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17 in
4/18). Preiskave tal se izvajajo sočasno s preiskavami podzemne vode.
Med parametri, ki so primerni z vidika možnosti merjenja in spremljanja vplivov odpadnih voda na
stanje obremenitev tal in posledično podzemne vode, so spojine dušika merjene kot celotni dušik,
amonij in nitrat. V preglednici (Preglednica 18) so predstavljene operativne možnosti spremljanja spojin
dušika v tleh in podzemni vodi.
V preglednici so navedene mejne vrednosti za NH4/NH3 za kakovost površinskih voda za življenje
sladkovodnih vrst rib, kategorija salmonidnih voda. Kemijske meritve površinskih voda se izvajajo le v
primerih, da je vodni vir, ki je predmet meritev, opredeljen za površinske vode za življenje sladkovodnih
vrst rib skladno z določili Uredbe o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni
list RS, št. 46/2002 in 41/2004-ZVO-1).
Preglednica 18: Operativne možnosti spremljanja spojin dušika v tleh in podzemni vodi
Prvina okolja

Parameter

Enota (izražanje)

Tla

Celotni dušik

Podzemna voda
Površinske vode, b)

Mejna vrednost

Spodnja meja določanja (LOQ)

mg/kg N

/

0,05

Amonij

mg/l NH4

0,5, a)

0,01

Nitrat

mg/l NO3

50, a)

2

Amonij

mg/l NH4

0,04, c)

0,01

Amonijak

mg/l NH3

0,005, c)

0,001

Opombe
a)
Pravilnik o pitni vodi,
b)
Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/2002 in 41/2004-ZVO-1),
c)
Priporočena vrednost za salmonidne vode.

Kemijske lastnosti spojin dušika
Procesi nitrifikacije, kar pomeni procesi oksidacije NH4 v NO2 in dalje do NO3, potekajo v vseh prvinah
okolja in so odvisni od potenciala mikroorganizmov in fizikalno-kemijskih razmerij. Delež posameznih
zvrsti N - NH4 in ravnotežnega NH3 ter NO2 in NO3, ni možno enostavno napovedati v naprej. Za
spremljanje obremenitev odpadnih voda se zato uporablja amonijev dušik in celotni dušik.
Pod nazivom amonij (NH4, CAS 14798-03-9) se razume atomsko skupino, ki je obstojna v obliki soli, na
primer NH4Cl (amonijev klorid), NH4NO4 (amonijev nitrat), (NH4)2SO4 (amonijev sulfat). Amonijak, NH3
(CAS 7664-41-7) je plin, dobro topen v vodi (47 % v/v pri 0 °C), nastaja, med drugim, pri procesih
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razgradnje snovi organskega izvora. NH3 je zato prisoten tudi v odpadnih komunalnih vodah.
V vodi, med drugim odpadni komunalni vodi, je v reverzibilnem ravnotežju: NH3+H2OOH-+NH4+.
Vsebnosti NH3 so odvisne od temperature vode (primer 47 % v/v pri 0 °C oziroma 18 % v/v pri 50 °C) in
kislosti vode, delež NH3 pod pH < 7 je na koncentracijskem nivoju < 0,01 mg/l NH3, izražen kot N.
4.1.2. Odpadni materiali
Odpadki oziroma odpadni materiali nastajajo v okviru vseh aktivnosti, ki se bodo ali se že izvajajo na
vadišču Poček in strelišču Bač. Z območja vadišč se pričakujejo gradbeni odpadki ter značilni komunalni
odpadki kot so odpadni papir, odpadni polimerni materiali, odpadno steklo in biološki odpadki. Glede
na njihove fizikalno-kemijske in biološke lastnosti, se navedene skupine odpadkov oziroma odpadnih
materialov razvrščajo med nenevarne oziroma inertne. To pomeni, da vsebnosti posameznih nevarnih
oziroma škodljivih snovi in njihova dinamika sproščanja (izluževanje) v primeru, da so v stiku z okoljem,
ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s Prilogama 2 in 3 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni
list RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/23016 in 37/2018).
V kolikor katerikoli odpadek iz skupin gradbeni odpadki, odpadni papir, odpadni polimerni materiali,
odpadno steklo in biološki odpadki, vsebuje nevarne oziroma škodljive snovi, katerih sproščanje
(izluževanje) oziroma migracija v vodo presega vsebnosti, določene s Prilogama 2 in 3 Uredbe o
odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/23016 in 37/2018), se odpadek zbira,
odstranjuje po kriterijih nevarnih odpadkov. Med nevarne odpadke se lahko razvršča tudi odpadna
embalaža, odpadni papir, v kolikor vsebujejo nevarne oziroma škodljive snovi v prekomernih
vsebnostih.
Količina odpadnih materialov je ne glede na vrsto, odvisna od razsežnosti aktivnosti.
V času gradbenih del je za zbiranje in odstranjevanje odpadnih materialov zadolžen izvajalec gradbenih
del – povzročitelj odpadkov, sam ali s pogodbenim dogovorom z zunanjim izvajalcem z ustreznim
pooblastilom.
V času izvajanja vojaških aktivnosti je MORS zadolžen za zbiranje in odstranjevanje odpadkov sam, kot
povzročitelj odpadkov, ali s pogodbenim dogovorom z zunanjim izvajalcem z ustreznim pooblastilom.
Nevarne odpadke zbira in odstranjuje pooblaščeni izvajalec za nevarne odpadke.
Vrsta in količine odpadkov ter njihova razvrstitev med inertne, nenevarne oziroma nevarne, v času
izdelave teh vsebin, niso zanesljivo opredeljene, ne glede na to, da so količine uporabljenih eksplozivnih
teles ocenjene s primerno zanesljivostjo. Evidenco uporabljenih eksplozivih teles in zbranih odpadnih
delov eksplozivnih teles vodi izvajalec vojaških aktivnosti. Tako izdelana evidenca za letno obdobje 2 –
3 let, je primerno izhodišče za izdelavo programa zbiranja in odstranjevanja odpadnih eksplozivnih
teles.
4.1.3. Goriva in maziva
Pod nazivom »goriva in maziva« se razume obsežen sklop nafte in njenih derivatov. Glede na namen
rabe med drugim ločimo pogonska goriva – dizel in bencin za vozila ter kerozin za helikopterje. Vsaka
od teh kategorij ima več podkategorij. Poleg pogonskih goriv so na vozilih in vojaških napravah v uporabi
še hidravlična in mazalna olja; prav tako ima vsaka od teh kategorij več podkategorij.
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Za nafto in njene derivate so značilne fizikalno-kemijske lastnosti glede na njihov izvor in tehnološko
obdelavo. Vsak naftni derivat, z izjemo kurilnih olj, ima dodane snovi – aditive, največkrat so to različne
organske snovi in snovi, ki vsebujejo posamezne težke kovine.
Pogonska goriva, katerih raba je predvidena na vadišču Poček in strelišču Bač, so:
 dizel gorivo: Povzeto po CONCAWE11,12, INCHEM13, ATSDIR14 (navedeni so le ključni viri),
praviloma označeno pod št. 1-D, je destilat nafte, po svojih fizikalno-kemijskih lastnostih
podobno kurilnemu olju z oznako št. 2. Slednjemu niso dodani aditivi,
 kerozin: je lahki destilat nafte,
 bencini: V Evropski skupnosti so v uporabi Eurosuper – 95 in Eurosuper – 98, oba neosvinčena.
Povzeto po CONCAWE in I. Martinez15 (navedeni so le ključni viri)
Vsi naftni derivati – dizel, kerozin in bencin pogonska goriva (in drugi, seveda) so sestavljena iz
kompleksne mešanice alifatskih in aromatskih ogljikovodikov16. Glede na številne možne izvore nafte
kot osnovne surovine in tehnološke postopke, so v nadaljevanju, v preglednici (Preglednica 19)
navedene le okvirne vrednosti za posamezne sklope spojin.
Nafta in njeni derivati lahko vsebujejo pomembne količine težkih kovin. Težke kovine so na izpustih vozil
praviloma v obliki sulfatov in organo – kovinskih spojin, adsorpcijsko vezane na delce ogljika. Med
težkimi kovinami praviloma izstopajo cink, vanadij in nikelj, lahko pa tudi kadmij.
Preglednica 19: Dizel, kerozin gorivo in bencin – osnovne fizikalno-kemijske lastnosti in indikatorski
parametri
Spojine
(snovi)

Dizel gorivo

Kerozin gorivo

Bencini, f)

Ravnoverižni,
razvejani
in
ciklični alkani,
a)

75 % vol

80 % vol

Prevladujejo
C11-C20

Prevladujejo
C9-C16

Prevladujejo
C10.

Aromatske
spojine,
b),
posebno alkil
benzeni

5-40 %

5-40 %

Značilne
vsebnosti:
25 %

Značilne
vsebnosti:
24 %

Lahkohlapni
aromatski
ogljikovodiki
(BTX), e)

do 5 %

do 5 %

Številom
ogljikovih
atomov, »C«,
C10-C30.

Mejna vrednost

C5-

Ogljikovodiki,
meritev: C10C40:
0,005
µg/l

60 % - nasičeni
ogljikovodiki C4C8,
40
%
nenasičeni
ogljikovodiki, C5C9
Primer
sestave
bencina: 21 %
cikloheksan, 17 %
isooktan, 16 %
izopentan, 16 %
etilbenzen, 15 %
toluen, 12 % ndekane,
3
%

Spodnja meja
določanja
(LOQ)

PAO, vsota, c), d): 0,1
µg/l
Benzo(a)piren, c), d):
0,010 µg/l
Benzen, d): 1 µg/l

0,001
µg/l,
posamezna
spojina
0,01
µg/l,
posamezna
spojina

11

https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol45/mono45-11.pdf.
https://www.concawe.eu/uploads/files/Rpt_12-8-2012-05150-01-E.pdf.
13 http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc171.htm.
14 https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp123-c2.pdf
15 I. Martinez, Fuel Properties (1995-2018),
16 Heavy fuels oils category analysis and hazard characterization, submitted to EPA, American Petroleum Institute, P HPV
Testing group, Consortium Registration #1100997.
12
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Spojine
(snovi)

Dizel gorivo

Kerozin gorivo

Bencini, f)

Posamezne
indikatorske
spojine

Naftalen

Naftalen

Fluoren

Fluoren

naftalen,
ostalo < 1 %

Fluoranten

Fluoranten

Benzo(a)piren

Benzo(a)piren

Benzen

Benzen

Toluen

Toluen

Ksileni (orto-,
para-, meta-,
izraženo
kot
vsota)

Ksileni (orto-,
para-, meta-,
izraženo
kot
vsota)

/

/

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

vse

Metil tetra butil
eter (MTBE)

Mejna vrednost

Spodnja meja
določanja
(LOQ)

0,01 µg/l, d)

0,001
µg/l,
posamezna
spojina

1 µg/l, posamezna
spojina

0,01
µg/l,
posamezna
spojina

Mejna vrednost ni
določena.
V
obstoječem
stanju
analitske metode ne
dosegajo
koncentracijskih
nivojev, ki jih zaznava
človek z vonjanjem
(značilni terpentinski
vonj)

0,01 µg/l, g)

nasičeni ogljikovodiki
Ciklične, tudi hetero – ciklične spojine z nenasičenimi vezmi, predstavnik osnovne spojine je benzen
Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO). Nabor uveljavljenih analitskih metod vključuje naftalen, acenaftilen,
acenaften, fluoren, fenatren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, krizen, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren). Primer 1 / IARC
Monographs Volume 45/: policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO): fenatren 429 mg/l, 2-metilfenantren 7677 mg/l,
1-metilfenantren 173 mg/l, fluoranten 37 mg/l, piren 41 mg/l, benzo(a)antracen 1,2 mg/l, krizen 2,2 mg/l, trifenilen
1,4 mg/l, benzo(a)piren 0,6 mg/l, benzo(a)piren 0,1 mg/l,
Pravilnik o pitni vodi,
Sestavljajo benzen, toluen, ksileni,
Srednja gostota bencina je 750 kg/m3. Oktansko število je razmerje med vol. % izooktana in n-heptana,
MTBE je značilen aditiv bencinu, s katerim se uravnavajo oksidativne lastnosti bencinskih goriv. Zaradi dobre
vodotopnosti, 42 g/l, je primeren indikatorski parameter, v kolikor se bencin pojavi v podzemni vodi.

Za vse podatke velja poudariti, da vrednosti za nafto različnega izvora in načina proizvodnje lahko
pomembno odstopajo od vrednosti, ki so za posamezni naftni proizvod navedene kot značilne. V stiku
s tlemi/zemljino in vodo v nenasičeni in nasičeni coni se sestava nafte ali naftnega derivata spreminja s
časom, dolžino transportne poti in drugimi pogoji. Zato vrednosti – opredeljene za značilne, navedene
v poglavju 5, veljajo le za surovo nafto na lokaciji razlitja v tla/zemljino.
Nafta ima gostoto med 0,87-0,95 g/cm3, kar pomeni, da je lažja od vode in praviloma »plava« v obliki
oblaka na površini gladine podzemne vode (npr. gostota benzena je 0,8756 g/cm3). Drugače pa je v
primeru spojin, ki so težje od vode (gostota naftalena je 1,162 g/cm3 in fenantrena 1,179 g/cm3), saj le
te po prodoru skozi nezasičeno območje vodonosnika praviloma pričnejo toniti proti dnu zasičene cone
vodonosnika, hkrati pa lahko onesnažijo celotni vodni stolpec. Značilno za takšna onesnaževala je, da
praviloma sledijo oblikovanosti podlage vodonosnika.
Topnost nafte v vodi je med 0,7 – 11 mg/l. Velja splošno uveljavljen kriterij, da snovi s topnostjo > 3 mg/l
potencialno lahko obremenijo podzemno vodo (robustna ocena topnosti). Za primerjavo, topnost
benzena v vodi je 1791 mg/l, naftalena 31 mg/l in fenantrena 1,6 mg/l.
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

59

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

V primerih razlitja nafte ali njenih derivatov po več ali manj trdni površini, je hlapnost razlite snovi
pomemben parameter. Značilne vrednosti za parni tlak so 2,83-35,2 kPa (22 mmHg – 260 mmHg).
Glede na robustno oceno hlapnosti (za »hlapne« so ocenjene snovi s parnim tlakom > 1 Pa oziroma
0,01 mmHg), so nafta in njeni derivati hlapni. Za primerjavo: benzen 12,6 kPa (94,8 mmHg), naftalen
11 Pa (0,085 mmHg), fenantren 0,02 Pa (1,21*10-4 mmHg).
Za nafto ali njene derivate v stiku z vodo je značilno ravnotežje med parno fazo hlapnih sestavin in v
vodi raztopljenega dela. Glede na vrednost konstante po Henryjevem zakonu 6,03 – 7,5*105 Pa.m3/mol,
20 °C, je razvidno, da nafta, predvsem pa njeni derivati, hlapi z vodne površine. Za primerjavo, konstanta
po Henryjevem zakonu je za benzen 550 in za PAO 0,007 Pa.m3/mol, 20 °C.
Za razlitje nafte in njenih derivatov je značilen proces transporta in razporejanja oziroma
porazdeljevanja – proces ima vse značilnosti »kromatografije«. Transport in razporejanje sestavin nafte
ali njenih derivatov je določen z lastnostmi tal/zemljine, predvsem vsebnostmi organske mase in porne
vode ter teksturno – mehansko sestavo (vsebnosti mineralnih delcev velikosti finega melja - na primer
0,02 – 0,002 mm in glinenih delcev - na primer < 0,002 mm).
Transport nafte ali njenih derivatov je odvisen od njihove viskoznosti. Merilo upora pretočnosti snovi
je kinematične viskoznost q: za dizel gorivo št. 2 so vrednosti 1,9-4,1 cSt (1 St = 1cm2/sek,
1cSt = 1mm2/sek). Voda ima pri 20 °C 1 cSt, dobro pretočne lastnosti. Za primerjavo: benzen 0,74 cSt
pri 20 °C, naftalen 0,9 cSt pri 80 °C.
Večina organskih snovi je hidrofobnih (opisno - lastnost odpornosti vezave na vodne delce), kar pomeni,
da se praviloma dobro raztapljajo v organskih topilih, prav tako pa se v tleh prednostno vežejo na
organsko maso v tleh. Vsebnost organske mase se lahko določa in izraža kot celokupni organski ogljik
(TOC). Intenzivnost vezave na organsko maso v tleh/zemljini se izraža s porazdelitvenim koeficientom
Koc oziroma log10Koc. Vrednosti log10Koc za dizel 2 so 3,0 – 6,7. Za primerjavo: benzen 1,9, naftalen 2 –
0,96 in fenantren 0,95 – 1,4, DDT 5. Robustna ocena intenzivnosti vezave na delce organske mase:
vrednosti log10Koc < 1 pomenijo dobro gibljivost snovi v tleh; vrednosti 5 so merilo zelo dobre vezave
snovi na delce organske mase.
Nafta oziroma njeni derivati se v tleh/zemljini vedno porazdeli med organsko maso in vodo,
porazdelitev je predvsem odvisna od deleža organske mase (praviloma redko presega 1 %, z izjemo
organsko dobro prehranjenih tal). Merilo intenzivnosti vezave organske snovi v vodi je »porazdelitveni
koeficient porazdelitve n-oktanol/voda, Kow oziroma log10Kow«. Vrednosti log10Kow za dizel 2 so med
3,3-7,06. Za primerjavo: benzen logKow = 2,13, naftalen17 logKow = 2,13, fenantren logKow = 4,46.
Robustna ocena vrednosti logKow < 1 pomenijo dobro mobilnost organske snovi z vodo in vrednosti
logKow > 2 dobro vezavo na organsko maso v tleh in posledično omejeno gibljivost z vodo.
4.1.4. Razstreliva
Na območju vadišča Poček in strelišča Bač se uporabljajo oziroma je predvidena uporaba streliv in
minsko eksplozivnih sredstev (v nadaljevanju SiMES) naslednjih kategorij: vadbeno strelivo, ostro
strelivo, bombometi, raketometi (RGW), eksplozivna sredstva mobilnih enot (tankov, …), eksplozivna
sredstva havbic (H-155), ročne bombe, eksplozivna sredstva Spike sistemov, različne dimne ročne

17

Za PAO velja za oceno razmerja Koc in Kow naslednja enačba: log KOC = 0.81 log KOW + 0.1
http://homepage.env.dtu.dk/stt/PhD%20course%202013website/Day1/11Partition%20coefficients.pdf.
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bombe in letalske inertne bombe.
Glavne sestavine SiMES so eksplozivne snovi oziroma njihove kombinacije v pomenu osnovnega in
zagonskega eksploziva. V nadaljevanju je zapisan pregled ključnih fizikalno-kemijskih lastnosti, s
katerimi so opredeljeni tudi mehanizmi porazdelitve oziroma prerazporejanja v prvinah okolja – zraku,
tleh in podzemni vodi (Preglednica 20).
Preglednica 20: Fizikalno-kemijske lastnosti posameznih razstreliv
Parameter

RDX18

IUPAC naziv

1,3,5-Trinitro1,3,5-triazinan

Drugi nazivi

RDX,
ciklonit,
heksogen

CAS

121-82-4

Empirična
formula

C3H6N6O6

Topnost20 v
vodi,
a)
(mg/l)

Srednje
snov

Produkti
eksplozije

Prednostno plini
CO2, N2, H20, O2

TNT19

Črni
smodnik
Zmes KNO3,
žvepla (S) in
oglja ( C)

7440-31-5

topna

Delež
neeksplodiranega
eksploziva: do
2±1 %
Vmesni
produkti

NOx – dušikovi
oksidi

Ne
–
eksplodirana
oblika

Bio - razgradnja z
izbranimi
plesnimi
in
fitoremediacija

PBX

HMX

2-metil-1,3,5trinitrobenzen

1,3,5,7Tetranitro1,3,5,7tetrazokane

Trinitrotoluen,
TNT,
2,4,6trinitrotoluen

Octahidro1,3,5,7tetranitro1,3,5,7tetrazokin

118-96-7

2691-41-0

C7H5N3O6

C4H8N8O8

130 mg/l, srednje
topen
Prednostno
plini CO2,
N2, H20, O2

Prednostno plini
CO2, N2, H20, O2

Prednostno
plini CO2, N2,
H20, O2

NOx
dušikovi
oksidi

NOx – dušikovi
oksidi

NOx – dušikovi
oksidi

Glede
na
Koc=1600 - slabo
mobilen v tleh.

Bio - razgradnja
z
izbranimi
plesnimi
in
fitoremediacija

–

Če dospe do
podzemne vode
se pričakuje, da
se bo dobro
adsorbiral
na
organsko snovi in
glinene
delce
najmanjših
dimenzij
zrnavosti

18

Technical fact sheet – Heraxahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, EPA 505-F-14-008 (january 2014).
Toxicological profile for 2,4,6-trinitrotoluene. U. S. Deparment of Health and Human Services. Public Health Service. Agency
for Toxic Substances and Disease Registry. June 1995.
20 Navodilih – Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode s primerom – del, ki se nanaša na določitev območja naprave,
določitev seznama nevarnih snovi in določitev zadevnih nevarnih snovi, MOP - ARSO, Ljubljana (15. 6. 2016).
19
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Parameter

RDX18

TNT19

Črni
smodnik

Indikatorski
parameter

Triazin

2-metil-1,3,5trinitrobenzen

Mejna
vrednost

0,002 mg/l (2
µg/l) 21

/

LOQ

0,001 µg/l

0,03 µg/l

Opomba

Potrebna
kritična presoja
zaradi možnosti
prekrivanja
s
pesticidi
(herbicidi)
triazinskega tipa

Možnost
zanesljivega
zaznavanja
prisotnosti
2metil-1,3,5trinitrobenzen v
vodi

a)

PBX

HMX
1,3,5,7Tetranitro1,3,5,7tetrazokane

0,05 µg/l
PBX so praviloma dvo
komponentni eksplozivi,
na primer RDX +
(polistiren+dioktilftalat
kot mehčalo)
HMX
(oktogen)
praviloma
vezan
teflonom

je
s

< 0,1 mg/l je merilo zelo slabe topnosti, 0,1-10 mg/l slabe topnosti, 10-10000 mg/l srednje topnosti in > 1000 mg/l
dobre topnosti.

Za RDX je z vidika fizikalno-kemijskih lastnosti hidrofilna snov s topnostjo v vodi 59,7 mg/l pri 25 °C, kar
se ocenjuje za srednjo topno snov22. Hidrofilni značaj potrjuje porazdelitveni koeficient oktanol/voda,
logKow = 0,87 – za snovi z logKow pod 3 se ocenjuje, da so malo hidrofobne, torej nimajo težnje po
vezavi na delce tal. Zato s padavinskimi vodami pronicajo do podzemne vode. Iz opisa fizikalnokemijskih lastnosti je razvidno, da je onesnažena podzemna voda, ki se izkorišča za vodooskrbo,
poglavitni način vnosa RDX v človeško telo, z izjemo tehnoloških procesov proizvodnje eksploziv na
osnovi RDX. Na osnovi študij, na primer EPA23, AESS24 so vsebnosti RDX v vodi med 0,3 do 2 mg/l
ocenjene za vrednosti, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Od merilnih metod namenjenih
spremljanju RDX v pitni vodi, se zato pričakujejo primerne delovne značilnosti, med drugim vrednosti
LOQ vsaj do nivoja 0,01 mg/l.
Porazdelitev RDX v tleh/zemljinah je po izvedeni eksploziji naključna, zelo razpršena v obliki delcev.
Zaradi razpršene, naključne porazdelitve delcev RDX v tleh/zemljini, je potrebno s primernim številom
podvzorcev tal sistematično »pokriti« celotno območje tal, upoštevajoč značilnosti terena in eksplozije
eksplozivnega telesa. Vsebnosti 5,6 mg/kg RDX v tleh/zemljini so ocenjene za presejalne vsebnosti
namenjene spremljanju obremenitev tal z RDX.
4.1.5. Dekontaminacijska sredstva
Območji PO 27 in PO 28 sta namenjeni dekontaminaciji oseb in opreme. Obe lokaciji sta urejeni kot
betonski ploščadi. Predvideno je ločeno zbiranje in odstranjevanje padavinske vode in odpadne vode
po dekontaminaciji.
Za dekontaminacijo se uporabljata dve vadbeni snovi in sicer BX 29, namenjena dekontaminaciji oseb
in BX 30, namenjena kot simulant za BX 24 - dekontaminaciji materialno tehničnih sredstev (Preglednica

21

EPA kot mejno vrednost za pitno vodo priporoča 0,002 mg/l kot smernice za zdravje ljudi in vrednost 0,03 mg/l kot
priporočilo za zmanjšanje možnosti pojava rakavih obolenj z tveganjem 10-4.
22 Technical fact sheet – Heraxahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, EPA 505-F-14-008 (january 2014).
23 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2012-05-07/html/2012-10935.htm
24 John Pichtel, Distribution and Fate of Military Exsplozives and Propellants in Soil: A Review, Hindawi Publishing Corporation,
Applied and Environmetal Soil Science, Vol. 2012, Art. ID 617236 (March 2012).
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21, priloga 6 in priloga 7).
Preglednica 21: Pregled osnovnih podatkov o dekontaminacijskih sredstvih BX 29 in BX 30
Parameter

BX 29

BX 30

Namen

Dekontaminacija oseb

Simulant za dekontaminacijo
tehničnih sredstev

materialno

Sestavine

Na2SO4,
ocenjen
za
nevtralno
snov,
higroskopičen, zato se nahaja v obliki Na2SO4 x 10
H2O

Na2CO3, ocenjen za alkalno snov – zaradi
hidrolize do pH 9, higroskopičen in se, v kolikor
ni primerno shranjen, nahaja kot Na2SO4 x 6-10
H2O

N, N-bis (2-hidroksietil) dodekanamid, CAS
68603-42-9, dietanolamid kokosovih maščobnih
kislin

natrijev dodecil sulfat, CAS 151-21-3, natrijev
lauril sulfat, natrijev dodecil sulfat

Topnost v
vodi (mg/l)

Dobro topen v vodi

Topen v vodi

Obnašanje v
okolju

Z okoljskega vidika zaznavanje kokosovega
dietanolamida malo verjetno zaradi biološke
razgradnje v tleh in v podzemni vodi, zaradi
adsorpcije na organski masi v tleh – z izjemo
razlitja.

Z okoljskega vidika zaznavanje Na in CO3 iz
Na2CO3, malo verjetno zaradi vsebnosti Na in
CO3/HCO3 geogenega izvora, tudi drugih
izvorov (Na iz materialov za posipavanje cest).

Opomba

Zaradi hidrofobnega in hidrofilnega dela
molekule se uporablja kot emulgator tudi v
kozmetiki, osnovna funkcija je površinsko aktivna
snov.

Z okoljskega vidika zaznavanje Na lauril sulfata
malo verjetno zaradi biološke razgradnje v tleh
in v podzemni vodi, zaradi adsorpcije na
organski masi v tleh – z izjemo razlitja.

BX29 s kemijskega – okoljskega vidika ne
predstavlja nevarne snovi (v stiku s človekom
veljata R stavka 36/38 oziroma H stavka 319/370,
kar pomeni draženje kože in oči).

4.2. Opredelitev mehanizma razlitja in/ali sprostitve onesnaževal
Aktivnosti, ki potekajo na vojaških poligonih, predstavljajo razpršeni vir onesnaženja okolja in med
drugim lahko vplivajo tudi na vodne vire. Potencialno onesnaženje vod je odvisno predvsem od
obremenjenosti in ranljivosti podzemlja ter razsežnosti in dinamike dogajanj. Vojaško vadišče Poček se
nahaja na občutljivem kraškem območju, za katerega je značilna majhna samočistilna sposobnost,
posledica tega pa je večja nevarnost širjenja onesnaževala.
Zato je v tem sklopu potrebno obravnavati vse možne mehanizme razlitja in/ali sprostitve onesnaževal
oziroma vsaj:
 z iztokom goriv in maziv iz vozil ali delovnih strojev ob nesrečah in nepravilnem ravnanju,
 z izlitjem večje količine snovi iz večjih rezervoarjev v primeru nesreč,
 z iztoki odpadnih vod (komunalne in/ali padavinske odpadne vode) ter
 spiranje razstreliv iz tal.
Vsem navedenim mehanizmom je skupno v prvi fazi obremenjevanje tal (zemljine) in nato prenos
ostankov posameznih onesnaževal do podzemne vode.
Pri obravnavi je potrebno upoštevati, da gre za kraška tla, kjer se onesnaževala prenašajo skozi
nenasičeno cono do podzemne vode po odprtih razpokah z značilnostmi toka po kraških kanalih.
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Verjetnost onesnaženja v obdobju gradnje nastopa, ker je vodonosnik med gradnjo bolj izpostavljen,
ker je v večji meri odprt z izkopi, končni zaščitni ukrepi pa še niso vzpostavljeni. Z izkopi se odstrani vsa
preperina, ki bi lahko vsaj deloma zadrževala razlito onesnaževalo. Hkrati se z izkopi bolj odprejo
razpoke in kraške kaverne, po katerih lahko onesnaževalo prodre neposredno v podzemno vodo.
4.2.1. Iztok goriv in maziv iz vozil ali delovnih strojev ob nesrečah in nepravilnem ravnanju
Ob izrednih dogodkih, kot so nesreče z razlitjem in primeri neustreznega ravnanja, uporaba neustrezne
gradbene mehanizacije, nepravilna uporaba delovnih strojev, lahko pride do izlitja goriv ali maziv.
4.2.2. Izlitje večje količine snovi iz večjih rezervoarjev
V času obratovanja objektov in naprav predstavljajo največjo ogroženost morebitne okvare oziroma
nesreče s poškodbo ali neustreznim ravnanjem, ko gre za večje cisterne, npr. razlitje iz cisterne ob oskrbi
z gorivom pri večji vaji.
4.2.3. Iztoki odpadnih vod (komunalne in/ali padavinske odpadne vode)
Pri nepravilnem delovanju čistilne naprave privzamemo, da lahko prihaja do okvare in zato do iztokov
odpadnih vod neposredno v tla.
4.2.4. Spiranje razstreliv iz tal
V tleh se zaradi vojaških aktivnosti kopičijo onesnaževala, ki so posledica ostankov neizgorelih razstreliv.
Ta onesnaževala se s padavinami spirajo v podtalje.

4.3. Opredelitev scenarijev normalnega in alternativnega razvoja dogodkov ter scenarija najslabše
možnosti
Analizirali smo vse predvidene posege in dejavnosti na tem območju, ki imajo lahko za posledico
onesnaženje vodnih virov, predvsem najpomembnejšega izvira Malni, pa tudi drugih vodnih virov na
vplivnem območju vadišča Poček in strelišča Bač. Vse predvidene posege in dejavnosti smo združili v
skupine možnih onesnaževal in za vsako skupino definirali normalni in alternativni scenarij ter scenarij
najslabše možnosti, ki so opisani v nadaljnjih poglavjih (4.3.1., 4.3.2. in 4.3.3.). Podrobnejši izračuni
prenosa onesnaževal po teh scenarijih so podani v poglavjih 9. in 10.
Glede na poglavje 4.1. v kasnejših izračunih nismo obravnavali odpadnih materialov, ker bodo na
območju DPN OSVAD nastajali večinoma nenevarni oziroma inertni odpadki, ki ne vplivajo nevarno na
okolje. V primeru, da odpadni materiali vsebujejo kakšno nevarno oziroma škodljivo snov, se te odpadke
zbira in odstranjuje po kriterijih nevarnih odpadkov. Hkrati nismo obravnavali Dekontaminacijskih
sredstev (BX 29 in BX 30) saj nista nevarni za okolje.
4.3.1. Normalni scenarij
Normalni scenarij upošteva predvideni potek dogodkov ter obseg obremenjevanja okolja in
onesnaževanja vod ob doslednem upoštevanju okoljskih ukrepov: ukrepov, ki so predpisani v
zakonodaji, ukrepov, ki so že prevideni v projektni dokumentaciji in posebnih varnostnih ukrepov, ki so
predpisani s pričujočimi dopolnitvami strokovnih podlag.
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V normalnih razmerah in z upoštevanjem uveljavljenih varnostnih ukrepov je morebiten vnos goriv in
mineralnih olj v zemljino pri gradbenih delih izrazito majhen oziroma praktično zanemarljiv in se
potencialno odvija v obliki počasnega kapljanja goriv ali maziv.
Pri normalnem scenariju predpostavimo, da gre za stalni vir onesnaženja, ki se s časom ne spreminja.
Opredelili smo štiri vrste normalnih scenarijev, za pomembne skupine onesnaževal:
a) Motorna prevozna sredstva
b) Gradnja novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
c) Delovanje čistilnih naprav
d) Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti
4.3.2. Alternativni scenarij
V primeru alternativnega razvoja dogodkov je vnos onesnaževal med obratovanjem vadišča Poček in
strelišča Bač večji, kot je ocenjen v scenariju normalnega razvoja dogodkov.
Vnos se odvija v obliki počasnega kapljanja goriv ali maziv, nepopolnega delovanja komunalne čistilne
naprave s preseganjem normativov na izpustu ali stalnega vnosa ob največjem možnem deležu
neizgorelih ostankov razstreliv, ki izhaja iz literaturnih virov (Taylor s sod., 2004).
Opredelili smo 4 vrste alternativnih scenarijev, za pomembne skupine onesnaževal:
a) Motorna prevozna sredstva
b) Gradnja novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
c) Delovanje čistilnih naprav
d) Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti.
4.3.3. Scenarij najslabše možnosti
V okviru scenarija najslabše možnosti smo predvideli možnost izrednih dogodkov, nesreč ali
neustreznega ravnanja in upoštevali, da se v tla izlije celotna količino snovi, ki se uporabljajo in bi
povzročile onesnaženje ob takšnih dogodkih. V primeru nezgodnega dogodka (kot je npr. razlitje goriva
pri polnjenju rezervoarjev za gorivo gradbenih strojev, razlitje goriva pri poškodbi gradbenih strojev in
transportnih vozil) lahko pride do trenutnega razlitja goriva, ko odpovedo vsi varnostni ukrepi.
Opredelili smo 4 vrste scenarijev najslabše možnosti, za vse pomembne skupine onesnaževal:
a) Motorna prevozna sredstva
b) Gradnja novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
c) Delovanje čistilnih naprav
d) Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti
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5. Opredelitev onesnaževal
Glede na definirane scenarije razvoja dogodkov in na skupine možnih onesnaževal, bomo v tem
poglavju obravnavali naslednja onesnaževala (s katerimi so narejeni izračuni prenosa snovi v podzemni
vodi in relativne občutljivosti vodnih virov v poglavju 9. in 10.). Lastnosti posameznih onesnaževal
(interakcija onesnaževala in okolja, toksičnost onesnaževala iz vidika pitne vode, mobilnost
onesnaževala ter kemijske značilnosti) so predstavljene v preglednici (Preglednica 22):


Mineralna olja25/Benzen – kot onesnaževala, ki bi jih zaznali v imisijskem monitoringu ob
morebitnem prodoru goriv in maziv, lahko predvidimo predvsem organski parameter »Celotni
ogljikovodiki« (mineralna olja), ter benzen, ki lahko predstavlja do 5 % mineralnih olj
(Preglednica 19). Najbolj pogosto »gorivo in mazivo« je gotovo nafta in njeni derivati, v tem
primeru dizelsko gorivo in kerozin. Z mineralnimi olji in benzenom smo računali prenos
onesnaževal in relativno občutljivost vodnih virov v scenarijih za skupini onesnaževal: Motorna
prevozna sredstva ter Gradnja novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti



Celotni dušik (N) – kot onesnaževalo, s katerim je možno v imisijskem monitoringu spremljati
vpliv komunalnih odpadnih vod. S celotnim dušikom (N) smo računali vplive na vodne vire pri
scenarijih za: Delovanje čistilnih naprav.



RDX – kot onesnaževalo, ki je srednje topno v vodi. Za izračune prenosa onesnaževal v
podzemno vodo smo privzeli, da se na DPN OSVAD uporablja le RDX, saj je delež
neeksplodiranega eksploziva do 2±1 % (Preglednica 20). S parametrom RDX smo računali pri
scenarijih za: Uporabo razstreliv v okviru vojaških dejavnosti.

Preglednica 22: Interakcija, toksičnost, mobilnost in kemijske značilnosti onesnaževal
Vrsta
snovi
Dizel
gorivo
(kerozin)
26

Interakcija
onesnaževala in okolja

Toksičnost onesnaževala iz
vidika pitne vode

Mobilnost
onesnaževala

Dizel gorivo/kerozin sta
pomembna naftna
produkta. Njuna uporaba
je zelo razširjena. V okolje
se vnašajo z emisijami,
skupaj z izgorevnimi plini
in delci. Razlitja so primer
nepredvidljivega in hitrega
prodora v tla in naprej s
tokom podzemne vode v
vodonosnik. V primeru
razlitja dizel goriva/
kerozina, je porazdelitev
posameznih sestavin med
zrakom in vodo odvisna od
lastnosti teh sestavin.
Glede na dejstvo, da v dizel
gorivu/kerozinu

Študije so za dizel gorivo/
kerozin pokazale, da je oralna
LD50 večja od 5 g/kg in
dermatološka LD50 večja od
2 g/kg.
Glede na kompleksno sestavo
dizel
goriva/kerozina
se
spremljanje onesnaženj z dizel
gorivom/kerozinom, določijo
posamezne najpomembnejše
sestavine. Med njimi je zaradi
svojih lastnosti tudi benzen.
Zaužitje do 0,1 mg/l (do
100 µg/L)
pri
WHO
predpostavki dnevne porabe
vode 2 l in za 60 kg odraslo
osebo,
ne
povzroča
zdravstvenih tveganj27. Iz istega

V tleh je vezana z
vodotopnostjo v porni
vodi ter absorpcijo na/v
organski snovi in glinenih
delcih
(delcev
velikostnega
razreda
glinenih delcev). V vodi je
mobilnost določena z
omejeno vodotopnostjo,
viskoznostjo
in
površinsko napetostjo.
Zaradi omejene topnosti
nafte in njenih derivatov
v vodi, je osnovni
mehanizem transporta v
obliki
koloidov
do
suspendiranih delcev, v
vodnem
telesu

Kemijske
lastnosti
Opredeljeno
v poglavju
4.1.3.

25

Za pretvorbo v kg smo pri vseh scenariijh: Motorna prevozna sredstva ter Gradnja novih objektov in gradnja objektov v
okviru vojaških dejavnosti v poglavju 9 uporabili gostoto 0,9 g/cm3.
26 Heavy fuel oils category analysis and hazard characterization, submitted tto the EPA, American Petroleum Institute,
Cnsortium Registration #1100997 (7. dcember 2012)
27 Petroleum Products in Drinking water, Background dokument for development WHO Guidelines for Drinking water Quality,
WHO/SDE/WSH/05.08./123.
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Celotni
dušik

prevladujejo snovi s C20
do C50, za katere je
značilna majhna hlapnost
in vodotopnost, so temu
primerne tudi majhne
možnosti, da dizel gorivo/
kerozin, pride v zrak
oziroma se raztopi v vodi.
Vse sestavine dizel goriva/
kerozina so biološko
razgradljive, dinamika
biološke razgradnje pa je
odvisna od razmer
(reduktivne, oksidativne)
in od lastnosti posameznih
sestavin. V vsakem
primeru pa je počasna in
dosega 40 – 80 %.
Dušikove
spojine
so
značilne naravne sestavine
geoloških
podlag
in
bioloških organizmov. V
naravnem
okolju
se
dinamično
in
stalno
premeščajo in spreminjajo.
Iz
točkovnih
(viri
komunalnih
odpadnih
voda)
in
netočkovnih
(difuznih) virov (kmetijstvo,
industrija,
prebivalstvo,
itd.) se dušikove spojine
preko različnih medijev
(zrak, tla, voda) prenašajo
tudi v podzemno vodo in
površinske
vode.
Po
nekaterih ocenah28 30 %
dušikovih spojin izvira iz
komunalnih
(fekalnih)
odpadnih voda. Od tega je
približno 80 % dušikovih
spojin v obliki amonija
oziroma amonijaka. Odziv
vodnih sistemov je odvisen
od hidroloških značilnosti
vodnega
sistema,
od
količine in kemijske oblike
emitiranih dušikovih spojin
in drugih faktorjev.

vira tudi sledi, da akutna
izpostavljenost
visokim
koncentracijam
benzena
pripelje do pomembnih obolenj
centralnega živčnega sistema,
hematoloških sprememb in
drugo.

podzemne
vode
–
odvisno tudi od količine
razlite nafte in njenih
derivatov,
v
obliki
tankoslojnega filma ali
oblaka.
Vsi
opisani
procesi, ki potekajo v tleh
in v vodi, so dinamični in
reverzibilni, saj med
sestavinami tal in vode
ter nafto in njenimi
derivati, le v omejenem
obsegu
potekajo
kemijske reakcije, ki
praviloma
pomenijo
ireverzibilne procese.

Značilne spojine dušika so
zračni dušik (N2), amonij (NH3 –
raztopljen v vodi, sicer pa plin)
ter oksidirani obliki – nitrit
(NO2) in nitrat (NO3) kot zadnja
stopnja oksidacije. Za oksidacijo
NH4/NH3 do NO3 je potrebna
ogromna količina kisika. Spojine
dušika se v naravnih sistemih
podzemne vode in površinskih
voda vgrajujejo v biološke
sisteme. Amonij je toksičen za
ribe, predvsem za salmonidne
vrste rib, za katere se priporoča
sprejemljiva vsebnost do 0,04
mg/l NH4+ in 0,005 mg/l NH329.
Prag vonjanja je do 50 mg/l NH3,
odvisno od človeka. Mejna
vrednost za NO3, 50 mg/L NO3
je določena s Pravilnikom o
pitni vodi30 in predstavlja
predvsem strogo omejitev za
dojenčke zaradi možnosti
pojava methemoglobinemije.

Spojine dušika doživljajo
fizikalno-kemijske
spremembe – poznane
kot dušikov tokokrog
(ciklus), v okviru katerih
nastajajo tudi nitriti,
nitrati ter amonijeve soli
kot so kloridi, sulfati in
druge. Delež posameznih
teh snovi je odvisen od
številnih
faktorjev
(temperatura
zraka,
vode,
oksidativno
reduktivnih razmer…) in
jih ni možno enostavno
napovedati v naprej.
Skupni dušik predstavlja
kot kemijski parameter
vsoto vsebnosti spojin
dušika, tudi oblik vezanih
v
organsko
snovi
(biomaso).

Opredeljeno
v poglavju
4.1.1.

28

http://www.opinio.si/cistilne-naprave/32-sestava-komunalnih-odpadnih-vod-in-skodljivi-ucinki/
Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/2002 in 41/2004 – ZVO-1)
30 Guidelines for Drinking – water Quality, Fourth edition, First addenum, WHO, ISBN 978-92-4-154995-0), WHO Library
Cataloguing-in-Publication Data (2017).
29

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

67

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)
RDX

Ocena interakcije RDX in
okolja se nanaša na rabo
RDX kot primarnega ali
sekundarnega eksploziva v
eksplozivnih telesih, ki se
uporabljajo na vadiščih
Poček in Bač. Proizvodnja
RDX ni predmet ocene.
Produkti explozije RDX so
plini (v zaporedju glede na
utežni % O2, N2 in oksidi N,
H2 in CO«, CO). Delež
neeksplodiranega
eksploziva je odvisen od
več faktorjev (na primer
masa ekploziva in velikost
eksplozivnega telesa). Na
osnovi
raziskav31
se
uveljavlja ocena 2 %.
Zaradi nizkega sorpcijskega
koeficienta Koc in srednje
topnosti v vodi, je v
tleh/zemljini mobilen in ne
kaže težnje po
bioakumulaciji. V vodnem
okolju v anaerobnih
razmerah, poteka
mikrobiološka zelo
počasna razgradnja.

Vsebnost RDX do 0,002 mg/l (2
ug/l)32 je opredeljena za
vsebnost, ki v pitni vodi ne
predstavlja
tveganja
za
uporabnike.
Za zrak so opredeljene33 mejne
vrednosti praga za ljudi 0,5
mg/m3 in za živali 0,03 – 0,3
mg/m3.
Opredeljene mejne vrednosti
so
opredeljene
le
kot
priporočilo vrednosti, saj je
razporeditev RDX v okolju
močno odvisna od razmer34.

Srednje topna snov,
prevladujoče hidrofilna, z
nizkim
potencialom
bioakumulacije.
Akumulacija na delce
vodnega
sedimenta
poteka na podoben način
kot v tleh/zemljini.
S padavinskimi vodami se
neeksplodirani delci RDX
prenašajo do podzemne
vode.

Opredeljeno
v poglavju
4.1.4.

V izračunih prenosa onesnaževal v poglavju 9 smo privzeli konzervativno onesnaževalo. Konzervativno
onesnaževalo je onesnaževalo, ki vzdolž toka ne razpada zaradi kemijskih in bioloških procesov ali
radioaktivnega razpada in se ne adsorbira na mineralna zrna, ki tvorijo vodonosnik.
Količine onesnaževal so opredeljene v poglavju 9.2., kjer so izračunani možni scenariji prenosa
onesnaženja in vplivov na vodni vir glede na dejavnosti, ki se dogajajo na območju DPN OSVAD.
Posledicam in vplivom ureditev in dejavnosti, opredeljenih v DPN OSVAD, lahko nedvoumno pripišemo
nastanek in vnos v tla tistih onesnaževal, ki nastajajo pri uporabi razstreliv in jih z varstvenimi ukrepi
zelo težko omejujemo ali preprečujemo.
Razlitja naftnih derivatov so sicer možna, vendar jih z upoštevanjem splošno veljavnih in specifičnih
varstvenih ukrepov lahko učinkovito nadzorujemo, omejujemo in preprečujemo.
Prav tako je vpliv čistilnih naprav na kraške podzemne vode pomembno odvisen od izvajanja varstvenih
ukrepov, kakovostnega vzdrževanja in izvajanja nadzora.

31

D. Kalderis, A. L. Juhasz, R. Boopathy, S. Comfort, Soils contaminated with explosives: Environmental fate and evaluation of
state – of - the -art remediation processes (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., Vol. 83, No.7, pp 1407-1484 (2011)
32 EPA, Technical Fat Sheet – Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX), Technical Fact Sheet – RDX (Januar 2014).
EPA kot mejno vrednost za pitno vodo priporoča 0,002 mg/l kot smernice za zdravje ljudi in vrednost 0,03 mg/l kot priporočilo
za zmanjšanje možnosti pojava rakavih obolenj z tveganjem 10-4.
33 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8490#section=Metabolism-Metabolites
34 Za natančnejšo opredelitev RDX v okoljskih prvinah potrebne dodatne večletne raziskave.
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Za številna onesnaževala, ki se ugotavljajo v imisijskem monitoringu, ni možno z gotovostjo trditi, da so
posledica delovanja DPN OSVAD. Predvsem v hidrološko in po koncentraciji obremenitev zelo
razvejanem, diferenciranem zaledju vodnega vira Malni se pojavlja širok spekter možnih dejavnosti
oziroma izvorov onesnaževal od kmetijstva, gozdarstva, industrije, poselitve, idr.
Namen dopolnitve strokovnih podlag ni ugotavljanje vira vseh prvin, ki se pojavijo v imisijskem
monitoringu zajetja Malni. Nedvoumnost in zanesljivost zaključkov tovrstnih preiskav glede virov
onesnaženja za posamezno onesnaževalo je zaradi kompleksnosti sistema zelo težko ali celo
nedosegljiva. Namesto opredelitve snovi v okoljskih prvinah je bistveno, da se z vsemi razpoložljivimi
ukrepi na DPN OSVAD zmanjšuje vnos onesnaževal v podzemno vodo do te mere, da pri znanem
transportu in razvoju onesnaževal ta ne predstavlja tveganja za podzemno vodo in vodni vir, ter da se
na območju DPN OSVAD tudi spremlja stanje podzemne vode.
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6. Lastnosti zajetja
V tem poglavju so opisana vsa zajetja v okolici obravnavanega območja, iz katerih se izvaja javna oskrba
s pitno vodo.

6.1. Zajetje Malni (Malenščica)
Opis načina zajema
Zajetje Malni (izvir Malenščice) je izvedeno z vodnjaki, izvrtanimi v zakraseli vodonosnik tik nad izvirom.
Na ta način odvzemajo podzemno vodo praktično iz izvira.
Izvir Malenščice oziroma zajetje Malni se napaja z infiltracijo padavin na območju Javornikov, z dotoki
vode s Cerkniškega polja in iz Pivške kotline. Posamezni deleži teh dotokov se spreminjajo v odvisnosti
od hidroloških razmer. V različnih hidroloških razmerah z različnimi deleži sodelujejo različna zaledja
Cerkniškega polja, Pivke in Javornikov.
Dosedanje hidrogeološke raziskave so bile usmerjene v študij odvisnosti teh deležev od različnih
hidroloških razmer in v iskanje možnosti za ločen zajem Javorniškega toka. Rezultati teh raziskav kažejo,
da je razpon mešalnih razmerij izredno širok, odvisnost od hidroloških razmer pa zelo zapletena.
Ob nižjih vodostajih se kaže vpliv Cerkniščice, ob visokih pa dotok poplavne vode s Cerkniškega polja,
oziroma iz Javornikov. Spremljanje vodnega vala Malenščice je pokazalo ob hitrem in izrazitem
povečanju pretoka najprej iztiskanje stare vode, šele nato pa so sledile večje spremembe merjenih
parametrov, ki nakazujejo različne, s časom spreminjajoče se dotoke vode iz Rakovega Škocjana, zaledja
Javornikov in doline Pivke (Kogovšek, 2004a).
Zajetje Malni 1 je bilo izdelano po predhodnih hidrogeoloških raziskavah že leta 1970 (Slika 23). Iz 4,5 m
globokega jaška je bilo v kraško zaledje v obliki pahljače izvrtanih 18 vrtin premera 95 mm in 4 vrtine
premera 200 mm, skupne globine 300,5 m (povprečna globina 13,6 m). Vse vrtine so bile izvrtane pod
kotom 15°–17° od horizontale. Od 22 vrtin samo 4 niso navrtale sistema kavern. Skupen dotok vode v
vodni zbiralnik zajetja Malni je > 250 l/s (podatek velja za sušna obdobja). Naknadno je bila v zbirni
jašek pod vsako črpalko izvrtana še dodatna poglobitev 1,7 m za optimalnejše črpanje (Hötzl in Mozetič,
2010).
Zajetje Malni 2 (Slika 24) je bilo izdelano leta 1990 v neposredni bližini zajetja Malni 1. Izdelava
dodatnega zajetja, neposredno nad glavnim kraškim izvirom, je potekala v sklopu rekonstrukcije
celotnega vodnega zajetja. Neposredno nad glavni kraški izvir so izkopali zbiralni vodnjak in vgradili
tlačno črpalko (Hötzl in Mozetič, 2010).
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Slika 23: Zajetje Malni 1 (foto: Timotej Pepelnik, 2018)

Slika 24: Zajetje Malni 2 (v ozadju kraški izvir) (foto: Timotej Pepelnik, 2018)
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Ocena količine zajete vode
V letih 1929 do 1972 se je Postojna oskrbovala z vodo iz nanoških virov. Po letu 1972 pa so bili v
postojnski oskrbni sistem vključeni Malni. Konec 80-tih let se je na ta sistem priključila še Pivka. Danes
gre za obsežen vodovodni sistem, velikega pomena tudi na državni ravni. Sistem oskrbuje okoli 21.000
prebivalcev v 60 naseljih občin Postojna in Pivka. Odvzem vode niha preko dneva. Podnevi okrog 40 l/s,
ponoči do 150 l/s. Povprečno okvirno do 2.500.000 m3/leto. Vodni vir zagotavlja 80-85 % vseh potreb
vodovodnega sistema Postojna-Pivka.
Opis režima in dinamike izkoriščanja vodnega vira
V zajetju Malni 1 se odvzem izvaja s tremi frekvenčno reguliranimi turbinskimi črpalkami (3x Q = 50 l/s,
H = 100m) (Slika 25). V zajetju Malni 2 (v jašku) so prav tako 3 frekvenčno regulirane črpalke, vendar
potopne izvedbe (3x 50 l/s) (Slika 26). V zajetju Malni 2 se v cevovod ob povečani motnosti dozira
koagulant (PAC). Iz obeh zajetij se voda črpa v vodarno Malni, kjer poteka naslednja obdelava:
koagulacija (po potrebi odvisno od motnosti), usedanje (po potrebi-odvisno od režima), ultrafiltracija,
UV dezinfekcija, kloriranje s plinskim klorom (predkloriranje+dokloriranje).
Tako pripravljena zdravstveno ustrezna pitna voda se od tu ponovno črpa do pretočnega objekta okoli
150 metrov višje. Od tam voda odteka gravitacijsko do rezervoarjev na Soviču nad Postojno in del naprej
v rezervoar nad Pivko.
Primarno se uporablja zajetje Malni 2, ki omogoča zajem z večjim deležem vode iz Javorniškega toka,
to zajetje omogoča zajem tudi v sušnejših mesecih ob nižjih pretokih Malenščice. Zajetje 2 ne more
delovati v času (več letnih) poplav in takrat deluje zajetje Malni 1.

Slika 25: Prečni prerez zajetja Malni 1
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Slika 26: Prečni prerez zajetja Malni 2
Vodovodni sistem Postojna-Pivka oskrbuje v občinah Postojna in Pivka preko 97 % vsega prebivalstva.
Sistem je vejičast, oskrbovan pretežno iz enega vodnega vira – Malni, ki ne more zagotavljati zadostne
varnosti obratovanja, kar se pokaže še posebej pri nepredvidenih okvarah in onesnaženjih vodnega vira.
Za delovanje celotnega oskrbnega sistema Postojna-Pivka predstavlja izpad vodarne Malni največjo
grožnjo za stabilno delovanje. V analizi zagotavljanja rezervnih vodnih virov za sistema Postojna-Pivka
in Suhorje občine ugotavljajo, da vodovodni sistem trenutno nima zagotovljenih rezervnih zajetij za
primer izpada vodnih virov Malni.

6.2. Zajetje Vipava – Podlipa
Opis načina zajema
Zajetje Podlipa se nahaja v mestu Vipava. Izdatnost vodnega vira je 150 l/s. Območje zajetja je
zavarovano z mrežno ograjo in ključavnico. Izvirska voda je zajeta v betonski jašek dimenzij 3 x 3 x 3m.
Surova voda iz zajemnega jaška, gravitacijsko odteka po cevi DN 300 v objekt črpališče Podlipa. Surovo
vodo se črpa na tlačne peščene filtre nad mestom Vipava.
Ocena količine zajete vode
Črpalka deluje z maksimalno kapaciteto 50 l/s. Prefiltrirana voda izteka v rezervoar od koder se
gravitacijsko napaja mesto Vipava. Vodni vir Vipava Podlipa se je uporabljal pretežno v sušnih obdobjih,
ko ostali trije izviri (Budanje, Šumljak, Močila) niso bili dovolj izdatni.
V letu 2018 se je zaradi oživitve prehrambene industrije (Ekolat, Klet Vipava) bistveno povečala poraba
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pitne vode, kar je spremenilo dinamiko koriščenja vodnega vira Vipava – Podlipa (Slika 27). Če se je
vodni vir Podlipa prej uporabljal samo v poletnih mesecih, to ne drži več. V letu 2018 se je dnevno
načrpalo do 1.000 m3 vode.
Opis režima in dinamike izkoriščanja vodnega vira
Vodovodni sistem Vipava-mešani se napaja iz štirih različnih virov: Šumljak, Podlipa, Močila in izvira
Budanje. Sistem oskrbuje s pitno vodo 7.150 uporabnikov. Ustrezna obdelava surove vode se zagotovi
s filtracijo s peščenimi filtri, z UV-dezinfekcijo, s plinskim klorom in z Na-hipokloritom.

Slika 27: Zajemni jašek zajetja Vipava – Podlipa (foto: Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
d.o.o.)

6.3. Zajetje RŠ-3/94 (Rakov Škocjan)
Opis načina zajema
Vrtina RŠ-3/94 (Slika 28) je bila izvrtana leta 1994 do globine 20 m. Po celotni dolžini je vrtina prevrtala
kredne karbonatne kamnine. Vrtina je opremljena s polnimi cevmi od kote terena, pa do dna vrtine
20 m. Z vrtino je v globini 20 m zajet podzemni izvir. Vrtina je do globine 4,8 m metra izvrtana z jedrno
cevjo premera 219 mm. Od 4,8 m do končne globine 20 m pa z globinskim kladivom premera 165 mm.
V vrtino je od površine do globine 4,8 m vgrajena polna jeklena cev premera 203 mm. Med steno vrtine
in cevjo je cementirano. Od površine pa do globine 14 m so v vrtino vgrajene polne jeklene cevi premera
114 mm in od 14 m do končne globine 20 m filtrske jeklene cevi premera 114 mm. Tehnični profil vrtine
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je skupaj z litološkim profilom vrtine prikazan na sliki (Slika 30). S črpalnim poskusom leta 1994 se je
izračunal koeficient prepustnosti k = 2,6*10-3 m/s. Iz črpalnega poskusa je bila ugotovljena največja
možna črpana količina vode na 7 l/s (Mencej, 2009). Območje je močno zakraselo, značilna je kraškorazpoklinska poroznost, posledično pa velike hitrosti pretakanja podzemne vode proti vodnemu viru.

Slika 28: Zajetje RŠ-3/94 (foto: Timotej Pepelnik, 2018)
Ocena količine zajete vode
Po podatkih naj bi pri črpanju večjih količin iz vrtine lahko prišlo do dotokov iz izvira Kotel in s tem do
onesnaženja zajete vode. Zaradi tega se odsvetuje črpanje večje od 1 l/s.
Opis režima in dinamike izkoriščanja vodnega vira
S pitno vodo vrtina RŠ-3/94 oskrbuje Dom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Iz vrtine črpajo
0,1 l/s in le občasno 0,15 l/s s potopno črpalko vgrajeno v globino 11 m pod ustjem vrtine (Mencej,
2009). Povprečna poraba vode od leta 2013 do leta 2017 je približno 860 m3/leto, kar znaša približno
2,35 m3/dan. V Domu CŠOD je občasno 30 do 40 ljudi. Voda se iz vrtine črpa preko čistilne naprave
(Slika 29) v rezervoar Doma CŠOD s prostornino 6 m3, odtok pa do porabnikov. Čistilna naprava obsega
sedimentne filtre ter UV dezinfekcijsko enoto.
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Slika 29: Čistilna naprava Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na vrtini RŠ-3/94 Rakov Škocjan (foto:
Janko Urbanc, 2018)

Slika 30: Litološki in tehnični profil vrtine RŠ-3/94 (Mencej, 2009)
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6.4. Zajetje Podstenjšek
Opis načina zajema
Vodoravna vrtina je bil izvrtana v smeri »Kozje luknje«, kraškega vodonosnega kanala, na mejo
narivnega roba med apnencem in flišem (Petauer s sod., 2002).
Ocena količine zajete vode
Voda iz vrtine izteka gravitacijsko, rezultati izlivnega poskusa so pokazali, da bi bilo možno v suši
izkoriščati do 6 l/s podzemne vode. Fizikalno-kemijske lastnosti vode so ustrezne, medtem ko
bakteriološko voda ne ustreza, ker se v zaledju nahaja vas Šembije. Sistem »Kozje luknje« ima na
določenih mestih neposredno povezavo s površino, kar omogoča stalno neposredno nevarnost
onesnaženja (Petauer s sod., 2002).
Opis režima in dinamike izkoriščanja vodnega vira
Zajetje Podstenjšek (Slika 31) napaja samostojen vodovodni sistem, ki je priključen na 110 m dolgo, v
letu 1988 izvrtano, vodoravno vrtino in oskrbuje vasi Podstenjšek, Podstenje, Šembije in Mereče. Po
vodnem dovoljenju je dovoljen maksimalen odvzem 2 l/s oziroma največ do 15.400 m3/leto.

Slika 31: Zajetje Podstenjšek (Petauer s sod., 2002)
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6.5. Zajetji Sela in zajetje Zmrzlek
Opis načina zajema in ocena količine zajete vode
Na območju, ki gravitira v porečje Pivke sledimo vodne vire vodovodnega sistema Knežak.
Hidrogeološko zaledje je tu veliko, vendar pa so vsi zgrajeni vaški vodnjaki ob večji suši ostali brez vode.
Na obrobju tektonskega okna najdemo tri izvire (Knežak 1, Knežak 2 in Zmrzlek) z minimalno izdatnostjo
v suši od 0,1 l/s do 0,5 l/s (Slika 32, Slika 33 in Slika 34). Izgradnja sedanjih zajetij sega v avstroogrski
čas, vendar sledovi kažejo, da so bili izviri zajeti že v rimskem obdobju. Izvir Zmrzlek je bil v 60. letih
obnovljen. Nad starim zajetjem so zgradili nov objekt.
Opis režima in dinamike izkoriščanja vodnega vira
Vasi Knežak, Koritnice in Bač so oskrbovane iz samostojnega vodovodnega sistema Knežak, ki se napaja
iz vodnih virov Sela (sestavljeno iz zajetij Knežak 1 in Knežak 2) in Zmrzlek.
V sušnem obdobju, ko vodna vira presahneta, se oskrbujejo ta naselja iz centralnega vodovoda Postojna
– Pivka. Voda se dezinficira s plinskim klorom (Petauer s sod., 2002).

Slika 32: Zajetje Knežak 1 (Petauer s sod., 2002)
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Slika 33: Zajetje Knežak 2 (Petauer s sod., 2002)

Slika 34: Zajetje Zmrzlek (Petauer s sod., 2002)
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6.6. Rezervni zajetji K-1 in K-3
Rezervna vodna vira za vodovodni sistem Knežak sta vrtini K-1 in K-3, izvrtani leta 1984 in 1985 v okviru
hidrogeoloških raziskav zaledja Zgornje Pivke, ki so potekale od leta 1983 do 1989.
Vrtina K-1 je globoka 50 m. S črpalnimi poskusi ugotovljena izdatnost vrtine je 2,5 – 3 l/s. Vrtina je
izvrtana v dve različno prepustni coni: zgornjo bolj prepustno cono, ki se pri črpanju v sušnem obdobju
hitro izprazni in spodnjo manj prepustno cono z manjšimi vendar stalnejšimi dotoki. Raziskovalna vrtina
je bila spremenjena v črpalni vodnjak, ki pa se je uporabljal le v sušnih obdobjih za vodooskrbo sistema
Knežak. Ker dotoki iz zgornje vodonosne cone s seboj prinašajo tudi suspendirani material, se vodnjak
hitro zapolni in bi ga bilo potrebno občasno čistiti z »air liftom« (Slika 35 in Slika 36).

Slika 35: Zajetje K-1 (foto: Janko Urbanc, 2018)

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

80

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

Slika 36: Zajetje K-1 (foto: Janko Urbanc, 2018)
Tudi raziskovalna vrtina K-3 je bila izvrtana 50 m globoko (Slika 37). V prvih petih metrih so bile
prevrtane glinene plasti, nato pa do dna sledi apnenec. Črpalni poskus je pokazal izdatnost vrtine med
5 in 6 l/s. Glinene plasti na lokaciji vrtine omejujejo dvig podzemne vode v deževnem območju na
površino, vrtina, ki je plasti prebila pa omogoča, da na tem mestu voda preliva, ko se večajo pritiski
dvigajoče podzemne vode. Vrtina K-3 je ostala raziskovalna, ker kljub zadostni izdatnosti še ni
priključena na vodovodni sistem.

Slika 37: Zajetje K-3 (Petauer s sod., 2002)
Med črpalnimi poskusi so bile opravljene tudi analize kakovosti, ki kažejo na oporečnost vode. Ker pa
se je med poskusom kakovost izboljševala, lahko predvidevamo, da bi z daljšim aktiviranjem
vodonosnika lahko dosegli tudi ustrezne rezultate kakovosti (Petauer s sod., 2002).
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7. Opredelitev vodnega vira
Zbirni pregled in kemijsko stanje vodnih virov, na osnovi katerih se vrednotijo rezultati sprememb
vsebnosti parametrov, je opisano v poglavju 3.3. Geološke danosti vodnih virov so opisane v poglavju
3.2.
V preglednici (Preglednica 23) so podane najmanjše možne razdalje med vodnimi viri in območjem, ki
je namenjeno izključno za izvajanje obrambe.
Preglednica 23: Najmanjše možne razdalje med vodnimi viri in območjem, ki je namenjeno izključno za
izvajanje obrambe
Vodni vir
Razdalja (m)*
Malni
5.602
RŠ-3/94 Rakov Škocjan
4.229
Vipava – Podlipa
21.501
Zmrzlek
2.869
Knežak 1
2.916
Knežak 2
2.915
K-1
1.863
K-3
1.438
Podstenjšek
4.249
*Razdalje za Malni, RŠ-3/94 in Vipava – Podlipa so podane do vadišča Poček, razdalje za vse druge vodne vire so
podane do strelišča Bač.

7.1. Vodni vir Malni
Geološke in hidrogeološke značilnosti v zaledju vodnega vira Malni so podrobno opisane v Poglavju 3,
značilnosti zajetja pitne vode pa v poglavju 6. Kraški izvir Malenščica (Malni) se napaja iz kraškega
vodonosnika, v katerega na osnovi dosedaj opravljenih sledilnih poskusov dotekajo vode iz treh
različnih napajalnih območij:
 pogorja Javorniki,
 Loške doline in Cerkniškega polja ter
 Pivške kotline.
Pogorje Javornikov, kjer se nahaja tudi vadišče Poček, praktično ni poseljeno, zato s tega področja
priteka neonesnažena podzemna kraška voda. V njej sta, podobno kot pri ostalih kraških vodah,
praktično edina problema bakteriološka onesnaženost in motnost vode.
Na območju Loške doline in Cerkniškega polja se srečujemo tako s poselitvijo kot industrijsko rabo
prostora, kar s seboj prinaša širok spekter urbanih onesnaževal, od organskih onesnaževal do kovin. Ob
tem naj omenimo, da se komunalne vode s širšega območja čistijo v štirih komunalnih čistilnih napravah
(v nadaljevanju: KČN), ki imajo iztoke praktično neposredno v kraški vodonosnik:
 KČN Stari trg (1.950 PE, z iztokom v potok Brežiček, pritok ponikalnice Obrh, ki se ponovno
pojavi na Cerkniškem polju in kot Stržen ponika v Mali Karlovici),
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KČN Dolenja vas pri Cerknici (12.000 PE, iztok v Cerkniščico, ki zatem ponikne v kraški
vodonosnik),
KČN Rakek (4.000 PE, izpust v tla ter posredno v podzemno vodo) in
Industrijska cona Rakek (2 x 250 PE, izpust v meteorno kanalizacijo).

Samočistilna sposobnost kraškega vodonosnika je zelo omejena kar pomeni, da večina onesnaževal
prispe neposredno do vodnih virov. Zaradi velikih antropogenih obremenitev na kakovost vodnega vira
Malni je bila v letu 2017 zgrajena ultrafiltracijska čistilna naprava za pitno vodo, ki bo iz vode
odstranjevala večino onesnaževal.
Za dolino Pivke je podobno kot za območje Starega trga in Cerkniškega polja značilna tako poselitev kot
industrijska raba prostora. Kmetijstvo na tem območju je omejeno večinoma na živinorejo. Iz
navedenega sledi, da je tudi spekter onesnaževal podzemne vode tipičen za urbano in industrijsko rabo
prostora.
Iz analize možnih onesnaženj v zaledju vodnega vira Malni je razvidno, da se indikativni parametri
onesnaženja podzemne vode iz urbanih oziroma industrijskih območij v veliki meri pokrivajo s
pričakovanimi parametri onesnaženja iz vadišča Poček. To pomeni, da je v praksi praktično nemogoče
zanesljivo opredeliti izvor onesnaženja v skladu z zahtevami Pravilnika o OM. Zaradi tega so bili v
monitoring kot indikativni parametri dodani še eksplozivi, ki so v pretežni meri značilni za vojaško
dejavnost. Sledovi eksplozivnih sredstev v vodi izvira Malni do sedaj niso bili zaznani. Vadišče Poček
predstavlja le enega od mnogih možnih virov onesnaženja v zaledju kraškega vodonosnika.

7.2. Vodni vir RŠ-3/94 Rakov Škocjan
Vrtina RŠ-3/94 dobavlja pitno vodo Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Rakovem Škocjanu. Vrtina
se nahaja na območju, kjer prihaja do mešanja podzemnih dotokov kraške vode z Javornikov ter
dotokov z območja Loške doline in Cerkniškega polja, ki skozi ponore Mala in Velika Karlovica ter
Svinjska jama vstopajo v kraški vodonosnik. Zaradi praktično identičnega napajalnega zaledja lahko
pričakujemo, da je vodni vir RŠ-3/94 v Rakovem Škocjanu podvržen podobnim onesnaževalom kot izvir
Malni.

7.3. Vodni vir Vipava – Podlipa
Glavno napajalno zaledje kraških izvirov Vipave predstavlja Trnovsko – Banjška planota, kjer kot
vodonosne kamnine nastopajo apnenci in dolomiti. Kot je razvidno iz priložene geološke karte (Slika
38), je izvir Vipave lociran na stiku kraškega vodonosnika v apnencih ter slabo prepustnimi flišnimi
kamninami.
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Slika 38: Geološka karta širšega zaledja kraškega izvira Vipava (Janež s sod., 1997)
Do sedaj opravljeni sledilni poskusi kažejo, da v Vipavo preko flišne pregraje dotekajo tudi vode iz
postojnske kotline (Habič, 1989; Kogovšek s sod., 1999; Kogovšek in Petrič, 2004).
Območje Trnovsko – Banjške planote je redko poseljeno, zaradi česar kraška voda ni prekomerno
obremenjena z onesnaževali, razen seveda bakteriološkega onesnaženja in motnosti, ki sta značilna za
kraške vodne vire.
Podobno kot pri izviru Malni so tudi za izvir Vipava – Podlipa glavni indikativni parametri potencialnega
onesnaženja z vadišča Poček ostanki eksplozivnih sredstev v vodi. Ker sledov eksplozivnih sredstev v
vodi izvira Vipava – Podlipa nismo zaznali sklepamo, da vpliv vadišča Poček na kemijsko stanje izvira
Vipave ni neposreden, ampak lahko predstavlja le enega od drugih možnih virov antropogenega
onesnaženja podzemne kraške vode.

7.4. Zajetje Zmrzlek in zajetji Sela
Zajetje Zmrzlek in zajetji Sela se nahajajo v neposredni bližini in zajemajo isto vodonosno strukturo,
zato jih obravnavamo skupaj. Vsa tri zajetja so locirana na območju specifične geološke strukture,
tektonske krpe pri Knežaku. V podlagi tektonske krpe se nahajajo flišne kamnine, nad katero se nahajajo
paleocenski in eocenski apnenci (Pleničar, 1959). Fliš vpada na vsem obrobju krpe pod apnene plasti,
ki tvorijo strmo pobočje. Tektonsko okno je torej nastalo zaradi antiklinalnega vzbočenja fliša pri
upognitvi roba flišne kadunje nazaj proti jugozahodu. Flišne plasti, ki se kažejo v tektonskem oknu, so
torej prevrnjene, kakor tudi vse apnene plasti na stopnji od krednih do eocenskih. Sliki (Slika 39 in Slika
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40) prikazujeta geološko karto in profil preko območja tektonske krpe.

Slika 39: Geološka karta širšega območja Knežaka (Pleničar, 1959; legenda velja tudi za sliko 39)

Slika 40: Geološki profil preko tektonske krpe pri Knežaku (Pleničar, 1959)
Geološki profil kaže, da so vodno zajetje Zmrzlek in zajetji Sela locirani na kontaktu med apnencem in
flišem, kjer se podzemna voda zaradi relativno bolj neprepustnega fliša pojavi na površju. Glavno
padavinsko zaledje obravnavanih zajetij je torej blok apnencev s hribom Čepan (791 m n. m.) zahodno
od zajetij Zmrzlek in Sela, povsem izven vpliva vojaškega strelišča Bač. Da je podzemna voda zajetij
Zmrzlek in Sela povsem ločena od območja vojaškega strelišča Bač dokazuje tudi dejstvo, da se
omenjeni izviri nahajajo na višji nadmorski višini kot strelišče Bač. To pomeni, da kakršno koli
potencialno onesnaženje teh zajetij ne moremo pripisati vplivom iz vojaškega strelišča Bač.
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7.5. Rezervna vodna vira K-1 in K-3
Rezervna vodna vira K-1 in K-3 sta locirana jugovzhodno od Zagorja. Obe vrtini se nahajata približno dva
kilometra od strelišča Bač na hipotetični poti podzemne vode, ki je usmerjena od vadišča proti izviru
Pivke, približno v zahodni smeri (Slika 41). Glede na hidrogeološko zgradbo in položaj izvirov
ocenjujemo, da se ob visokih vodostajih podzemna voda iz območja strelišča Bač steka proti zahodu in
severozahodu k izvirom ob reki Pivki. Ob nizkih vodah je najverjetnejši odtok proti Malnom. To pomeni,
da je potrebno kakovost podzemne vode na teh dveh objektih še posebej pozorno spremljati.

Slika 41: Predvidena smer toka podzemne vode ob visokih vodah na območju strelišča Bač
Dve vzorčenji podzemne vode ob nizkem in visokem vodostaju na rezervnem vodnem viru K-1 nista
pokazali prisotnosti eksplozivnih sredstev in ne drugih specifičnih onesnaževal, ki bi kazala na vpliv
vadišča Bač na poslabšanje kakovosti obravnavanih vodnih virov.

7.6. Vodni vir Podstenjšek
Glavno zaledje zajetega kraškega izvira Podstenjšek predstavljajo zgornjekredni apnenci, ki se nahajajo
na vzhodni strani izvira. Na priloženi geološki karti (Slika 42) so zgornjekredni apnenci označeni z zelenorumeno barvo. Izvir Podstenjšek je nastal na stiku zgornjekrednih apnencev in eocenskih flišnih kamnin,
ki predstavljajo zaporo za tok podzemne kraške vode.
Vzhodno od zgornjekrednih apnencev se v okolici Bača nahaja večje območje spodnjekrednih kamnin,
ki so na geološki karti označene s K1,2. Spodnjekredne kamnine sestavljajo ploščasti apnenci ter
dolomitne in apnene breče. Zaradi svoje heterogene litološke sestave s precejšnjim deležem dolomita
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so spodnjekredne plasti za vodo slabše prepustne. Preko območja med Bačem in Podstenjškom poteka
tudi razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem (Slika 43). Iz okolice strelišča Bač odteka podzemna
voda v porečje Pivke, medtem ko se podzemna voda iz zaledja izvira Podstenjšek steka v reko Reko.
Zaradi tega lahko pričakujemo, da zaradi geološke strukture območja hidravlični stik med območjem
strelišča Bač ter izvirom Podstenjšek ni zelo verjeten. Izvir Podstenjšek smo v program monitoringa
strelišča Bač vključili predvsem zaradi načela previdnosti.

Slika 42: Geološka karta območja izvira Podstenjšek (Izsek iz OGK Ilirska Bistrica)
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Slika 43: Potek razvodnice med Jadranskim in Črnim morjem (izsek iz Hidrogeološke karte projekta
IstraHidro)
Vodovodni sistem Podstenjšek se oskrbuje iz vodnega vira Podstenjšek. Iz njega se oskrbuje s pitno
vodo naselja Šembije, Podtabor, Podstenjšek, Mereče, Podstenje in zaselek Mežnarija. Na vodovodnem
sistemu je zgrajeno 1 zajetje, 3 vodohrani in 2 črpališči (Slika 44).
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Slika 44: Objekt črpališča Podstenjšek (foto: Janko Urbanc, 2018)
Vodni vir Podstenjšek se uvršča med kraške vodne vire za katere je značilno, da je kvaliteta izvirske vode
neposredno povezana z vremenskimi razmerami. Motnost surove vode po obilnih padavinah občasno
naraste nad vrednost 1 NTU35. Kot večina kraških voda je vodni vir prav tako občasno obremenjen z
mikroorganizmi. Ob ugotovljeni povečani motnosti pitne vode mora komunala Ilirska Bistrica v skladu
z načrtom HACCP razglasiti ukrep prekuhavanja pitne vode. Le-ta traja toliko časa dokler motnost pitne
vode ne pade pod mejno vrednost.
Na zajetju stoji objekt črpališča, v katerem je dozirna oprema za plinski klor in dve distribucijski črpalki,
ki se napajata iz vodohrana. Zaradi občasno prekoračene motnosti je na vodnem viru Podstenjšek
predvidena dogradnja objekta, v katerega bo vgrajen ultrafiltracijski čistilni sistem za pitno vodo s
kapaciteto 2 l/s. Po ultrafiltraciji se bo za potrebe samega omrežja izvajala še dezinfekcija z doziranjem
natrijevega hipoklorita.
Redne mesečne meritve fizikalno-kemijskih parametrov surove vode na zajetju kraškega
izvira Podstenjšek kažejo na letno gibanje električne prevodnosti vode v zajetju med 400 in 440 µS/cm,
pH vrednosti med 7,2 in 7,6, temperatura vode se giblje okoli 10 °C. Kvaliteta vode iz vira občasno ni
ustrezna za pitje. Povprečna letna motnost znaša 1 NTU, ob daljših deževjih pa naraste nad 1 NTU, pri
čemer običajno ne presega vrednosti 10 NTU.
Monitoring, ki smo ga izvajali v okviru priprave dopolnitve strokovnih podlag v podzemni vodi izvira
Podstenjšek ni pokazal prisotnosti sledi eksplozivov kot indikativnega parametra niti drugih kemijskih
parametrov, ki bi jih lahko povezovali z vojaškimi aktivnostmi na strelišču Bač.

35

Guidelines for Drinking – water Quality, Fourth edition, First addenum, WHO, ISBN 978-92-4-154995-0), WHO Library
Cataloguing-in-Publication Data (2017). Vrednost 4 NTU je opredeljena za zgornjo priporočljijvo vrednost. Ključni kriterij je
dinamika in velikost spremembe motnosti.
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8. Opredelitev poti prenosa onesnaževal od vira ogrožanja do zajetja
Smer in režim toka podzemne vode v krasu je težko točno opredeliti, saj nanju vplivajo številne
spremenljivke kot so geološka in hidrogeološka zgradba, narivne in prelomne tektonske strukture, relief
in položaj erozijske baze ter meteorološki in hidrološki pogoji. Najboljše rezultate, ob dobri
interpretaciji geoloških in hidrogeoloških pogojev, dajejo sledilni poskusi. V praksi se izkaže, da je za
dobro poznavanje vodonosnika potrebno kar nekaj desetletij izvajanja različnih in zelo zahtevnih
raziskav, jamarskega dela, geološkega in hidrogeološkega kartiranja, hidrokemijskih in izotopskih analiz
kraških voda, sledilnih poskusov, idr.
Dosedanje raziskave kraškega vodonosnika Javornikov so pokazale, da je glavna smer odtekanja vode
iz kraško-razpoklinskega vodonosnika proti izvirom na južnem obrobju Planinskega polja, od katerih je
najpomembnejši izvir Malenščica (Malni). Dotok iz osrednjega dela kraškega masiva Javornikov je bil
dokazan s sledilnim poskusom na Počku v nizkem vodnem stanju s hitrostjo pretakanja okoli 25 m/h,
pri višjem vodnem stanju pa je ocenjena navidezna hitrost vode okoli 200 m/h (Kogovšek, 1999).
Količinsko je proti izviru Malni odteklo okrog 1/2 sledila. Hitrost pretoka snovi je ob nizkih vodah torej
okrog 600 m/dan, za 9,3 km dolgo razdaljo do Malnov potrebuje barvilo/onesnaževalo okrog 15 dni.
Ob visokih vodah lahko barvilo/onesnaževalo s Počka doseže Malne v okrog 2 dneh (Slika 45 in Slika
47).
V manjšem deležu (približno 1/4 ob nizkem vodostaju) se vode z območja Počka stekajo podzemno tudi
proti izviru Vipave, ki ga dosežejo v 41 dneh ob nizkem vodostaju, ob visokih vodostajih pa lahko tudi v
samo 5 dneh.
Na območju vadišča Bač, je ocena smeri odtekanja podzemne vode manj zanesljiva. Z gotovostjo lahko
potrdimo generalno smer odtekanja proti izvirom na Planinskem polju (Slika 46 in Slika 47), tja se
stekajo vode ob nižjem in srednjem vodostaju. Ob visokem vodostaju pa je zelo verjetno tudi odtekanje
proti občasnim izvirom ob zgornji Pivki.

Slika 45: Pojav sledila v Malenščici in Vipavi po injiciranju na Počku (Kogovšek, 2004b)
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Slika 46: Sledilni poskus leta 2014 v Blatni dolini (Petrič s sod., 2018)

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

91

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

Slika 47: Primerjava pretokov, koncentracije uranina in količine povrnjenega sledila na izviru Malenščice
med sledilnima poskusoma na Počku in v Blatni dolini
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9. Izračun prenosa onesnaževal glede na različne scenarije
9.1. Teoretična izhodišča in izbira metodologije
Zaradi posebnih hidrodinamskih lastnosti so kraški vodonosniki izjemno ranljivi za različne vire
onesnaženja. Ob kraških razpokah in kanalih imamo pogosto opravka z dobro prepustnostjo, ki v veliki
meri omogoča hitro infiltracijo vode v podzemlje, poleg tega pa zelo hitro pretakanje na velikih
razdaljah in pogosto po neznanih poteh. Po nekaterih kraških kanalih voda teče zelo hitro, po drugih pa
se lahko zadržuje dlje časa. Tako lahko onesnaženje že v nekaj urah do nekaj dneh doseže izvir, lahko pa
še več dni, tednov ali mesecev zastaja v podzemlju. Različni vodostaji pomembno vplivajo na smer in
potovalni čas vode ter na možnost razredčevanja in zastajanja onesnaževal v podzemlju. Ob točkovnih
izlitjih onesnaževal lahko izlite tekočine zelo hitro prodirajo po razpoložljivih dobro prepustnih
prevodnikih, v slabo prepustnem delu nezasičene cone pa se začasno uskladiščijo. Tudi ob razpršenem
in manj intenzivnem vnosu snovi prihaja v sušnih razmerah le do uskladiščenja. Kadar je nezasičena
cona zaradi predhodnih padavin dobro namočena z vodo, so razlike v hitrostih pretakanja po dobro
prepustnih in slabo prepustnih prevodnikih (npr. razpoke in kraški kanali) veliko manjše.
V primeru kraških vodonosnikov vplivajo na prenos snovi različni procesi, med katerimi prevladujeta
advekcija in disperzija. Vendarle pa velika heterogenost kraških kamnin in interakcija med matriksom
kamnine ter razpokami in kanali nakazuje na kompleksen sistem. Kraška podzemna voda se lahko
napaja iz obsežnega zaledja, kjer so različni tipi rabe tal in prostora, hkrati pa tudi prisotne različne
dejavnosti. Tako je na iztoku kraške podzemne vode zelo težko ločiti posamezne vire onesnaževanja,
hkrati pa napovedati vrednosti naravnega ozadja. Onesnaženje lahko vstopi v kraške podzemne vode z
infiltracijo površinskih odtokov in izcednih voda, industrijskih in odpadnih voda ter naključnih razlitij.
Pogosto površinski odtok vsebuje patogene bakterije in viruse, hranila (npr. fosfor, dušik), ogljikovodike
in druge organske kontaminante in kovine. Heterogenost kraških sistemov, ki vpliva na transport,
zadrževanje in reaktivnost onesnaževal, vodi v zelo spremenljivo prostorsko porazdelitev teh
onesnaževal v vodonosniku. Kadar pride do razlitja oziroma kakšnega drugega vnosa onesnaženja na
kraškem terenu, poteka transport teh snovi ponavadi (Slika 48):
 pretežno navpično in proti gladini podzemne vode, skozi nezasičeno (vadozno) cono,
 pretežno vodoravno, s tokom podzemne vode v zasičeni (freatični) coni vodonosnika.

Slika 48: Konceptualni hidrogeološki model krasa
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Na dinamiko pretakanja vode v kraškem masivu je neposredno vezan tudi prenos onesnaženja.
Najpomembnejšo vlogo pri precejanju onesnaževal v nezasičeni coni ima vodno stanje, saj različna
vodna stanja pomembno vplivajo na smeri in potovalni čas podzemne vode ter na možnost razredčenja
in uskladiščenja onesnaževal v podzemlju. Ob točkovnih razlitjih v sušnih razmerah oziroma v času
najnižje izdatnosti kraških izvirov, izlite tekočine zelo hitro prodirajo po razpoložljivih dobro prepustnih
prevodnikih, v slabo prepustnem delu nezasičene cone pa se začasno uskladiščijo. Tudi ob razpršenem
in manj intenzivnem vnosu snovi prihaja v sušnih razmerah le do uskladiščenja. Tedaj v vadozni coni
prevladuje shranjevanje in izteka večinoma uskladiščena voda. Izdatnejše padavine, ki sledijo sušnemu
obdobju pa lahko intenzivno spirajo zaledja kraških izvirov in akumulirano onesnaženje v vadozni coni
potisnejo do kraških izvirov. Tako pride do najintenzivnejšega prenosa onesnaževal v poplavnih valovih
po padavinah, ki sledijo daljšim sušnim obdobjem. Tudi v daljšem padavinske obdobju, ko je
zapolnjenost vadozne cone z vodo dobra, lahko pričakujemo sorazmerno hiter prenos onesnaževal
proti kraškim izvirom. Iz navedenega izhaja, da vadozna cona izrazito vpliva na pretakanje podzemne
vode, saj se onesnaževala pri precejanju skozi nezasičeno cono lahko pomembno razredčijo in v
območju gladine podzemne vode že dosežejo nižje koncentracije kot na mestu samega razlitja.
Pri opisovanju fizikalnih parametrov toka podzemne vode v kraško-razpoklinskih vodonosnikih, sta
pomembna predvsem procesa advekcije in disperzije, ki opisujeta gibanje onesnaževal v podzemni
vodi, odvisno od značilnosti vodonosnika, predvsem od hidravlične prevodnosti, efektivne poroznosti
in hidravličnega gradienta. Ob tem upoštevamo, da gre za konzervativno onesnaževalo, torej
onesnaževalo, ki vzdolž toka ne razpada zaradi kemijskih ali bioloških procesov, radioaktivnega razpada
in se ne adsorbira na mineralna zrna, ki tvorijo vodonosnik. Tok podzemne vode v nasičeni coni
medzrnskega vodonosnika zapišemo z advekcijsko disperzijsko enačbo, in sicer v 3D prostoru:

C
 2C
 2C
 2C
C
 DL 2  DT 2  DV 2  vx
t
x
y
z
x

(1.)

Kjer je C koncentracija onesnaževala v podzemni vodi glede na posamezno spremenljivko (x, y, z), ki
opredeljujejo prostor, vx je hitrost toka podzemne vode vzdolž x-osi, DL je koeficient longitudinalne
disperzije, DT koeficient transverzalne disperzije, DV koeficient vertikalne disperzije in t je čas potovanja
onesnaževala od vira do točke iztoka.
Enačbo je možno rešiti z numeričnimi ali pa analitičnimi metodami. Analitične rešitve so omejene na
razmeroma enostavno geometrijo in homogen vodonosnik. Vse analitične rešitve izhajajo iz rešitev
advekcijsko disperzijske enačbe, ki opisuje tok podzemne vode in transport snovi v medzrnskem
vodonosniku. V obravnavanem primeru pa imamo opravka s kraško-razpoklinskim vodonosnikom.
Ugotavljanje hidravličnih značilnosti karbonatnih vodonosnikov s kraško-razpoklinsko poroznostjo je
zaradi specifičnih pogojev, ki jih opredeljuje izrazita heterogenost, bistveno bolj zahtevno kot v primeru
medzrnskih vodonosnikov. Pri tem se pojavijo pomembna odstopanja od Darcyevega zakona, saj tok v
razpokah in kanalih ni zgolj laminaren, ampak je podvržen izraziti turbulenci. Vnos snovi je lahko
neoodvisen (stacionarni vnos snovi) ali pa tudi odvisen od časa (nestacionarni vnos snovi).
Za kalibracijo sledilnega poskusa in pa tudi simulacijo transporta onesnaževal smo uporabili rešitev
advekcijsko disperzijske enačbe (1.), ki predstavlja model trenutnega (nestacionarni vnos snovi)
onesnaženja za točkovni vir v homogenem in izotropnem poroznem mediju (Baetsle, 1969):
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M
C ( x, y, z, t )  
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(2.)

Enačba (2.) predpostavlja stalen vnos onesnaževala s koncentracijo C0 v točki x = 0 in y = 0 in tokom
podzemne vode v smeri x-osi.
Za stacionarni prenos snovi oziroma transport onesnaževal, kjer imamo opravka s stalnim vnosom
onesnaževal pa smo uporabili rešitev advekcijsko disperzijske enačbe za 2D prostor (upošteva le
longitudinalno in transverzalno komponento, torej brez vertikalne komponente v enačbi 1.) za
homogen in izotropen porozni medij (3.) (Bear, 1972; Fried, 1975):
1/ 2
 x   x 2
C0 (Q / b)
y2  
C ( x, y ) 
exp 
 K 0  2 
 
2 v( LT )1/ 2
 2 L   4 L 4 LT  

(3.)

Pomen posameznih izrazov v zgornjih treh enačbah je naslednji:
C0
C
M
x, y, z
v
t
T
L
Z
K0
Q
b

Začetna koncentracija [mg/l]
Koncentracija v vodnjaku [mg/l]
Masa razlitega onesnaževala [kg]
Prostorske koordinate [m]
Hitrost toka podzemne vode [m/s]
Čas [s]
Transverzalna disperzivnost [m]
Longitudialna disperzivnost [m]
Vertikalna disperzivnost [m]
Modificirana Bessellova funkcija druge vrste
ničtega reda
Količina vnosa onesnaževala [m3/s]
Debelina omočenega dela vodonosnika [m]

Izbrane računske metode so poenostavitev naravnih razmer. Pri izračunih privzamemo, da gre za
neposredno razlitje v zasičeno cono – konzervativni pristop (dejanske vrednosti onesnaževal, ki bi
dosegle gladino podzemne vode bi bile nižje, kot smo jih interpretirali pri izračunih). Uporabljeni
analitični modeli ne opisujejo dejanskih parametrov v naravi, temveč služijo bolj kot statistični model
porazdelitve opazovanih vrednosti iz znanih sledilnih poskusov in vrednosti koncentracij onesnaževal
na vstopu in izstopu iz kraškega sistema. Pri tem pa statistična ocena napake ni možna, saj je premalo
takšnih sledilnih poskusov, še posebej če upoštevamo vrsto izredno različnih hidroloških pogojev, ki
lahko nastopajo. Vendarle pa smo se pri kalibraciji približali teoretično možnim vrednostim vhodnih
parametrov oziroma smo jih primerjali z izkustvenimi literaturnimi vrednostmi.
9.1.1. Kalibracija sledilnega poskusa
Za oceno posameznih parametrov v disperzijski enačbi smo uporabili rezultate sledilnega poskusa (Knez
s sod., 1997; Kogovšek, 1999). Sledenje je bilo izvedeno s 4 kg uranina, ki je bil dne 10. 6. 1997 vlit v
manjšo vrtačo, zahodno od Počkovca (vadišče Poček). Na podlagi meritev dospelih koncentracij uranina
in podatkov o količinah padavin iz padavinske postaje Postojna, so bile določene maksimalne (vmax) in
dominantne (vdom) hitrosti toka podzemne vode (Preglednica 24). Po oceni Kneza s sod. (1997) je v času
izvedbe sledilnega poskusa znašala debelina nezasičene cone približno 50 m.
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Preglednica 24: Rezultati sledilnega poskusa z vadišča Poček (Knez s sod., 1997)
Izvir
Malni
Vipava

Sledilni val
1. sledilni val
2. sledilni val
1. sledilni val

Gradient
0,0128
0,0189

vmax [m/h]
35,7
11
28,5

vdom [m/h]
25,8
9,7
26,3

Z vhodnimi parametri iz sledilnega poskusa smo kalibrirali longitudinalno disperzivnost (L), pri čemer
smo transverzalni (T) in vertikalni (V) disperzivnosti pripisali ustrezno manjšo vrednost: T = L/5,08
in V = T/22,7 (Mallants s sod., 1998). Vrednost longitudinalne disperzivnosti smo spreminjali vse
dokler z izračunom nismo pridobili dejanske vsebnosti sledila, ki je glede na rezultate sledilnega
poskusa doseglo mesto vzorčenja. Najvišja dospela koncentracija uranina je za zajetje Malni znašala
CMAX = 0,1 µg/l in za zajetje Vipava CMAX = 0,085 µg/l. Kalibracijo sledilnega poskusa (Slika 49 in Slika 50)
smo primerjali glede na dominantno in maksimalno hitrost toka podzemne vode, ki so bile določene za
sledilni poskus z vadišča Poček.

Slika 49: Kalibracija sledilnega poskusa za Malne

Slika 50: Kalibracija sledilnega poskusa za Vipavo
Različne uporabljene hitrosti toka podzemne vode pri kalibraciji vplivajo na čas dospetja
sledila/onesnaževala, ne pa tudi na najvišjo izračunano koncentracijo (CMAX) v posameznih vodnih virih.
Pri simulacijah različnih scenarijev v nadaljevanju, smo uporabili tiste hitrosti toka podzemne vode, ob
katerih so bile zabeležene najvišje koncentracije sledila. V primeru izvira Malni je to dominantna hitrost
(vdom) in v primeru izvira Vipava maksimalna hitrost (vmax). Izračunane najvišje koncentracije
onesnaževal (CMAX) ustrezajo vrednostim, ki jih lahko pričakujemo ob enakih hidrogeoloških pogojih, ob
katerih je bil opravljen sledilni poskus. Posledično lahko ob različnih hidrogeoloških pogojih
pričakujemo tudi odstopanja.
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Analitični model, ki smo ga uporabili za kalibracijo in pa tudi izračun prenosa onesnaževal v podzemni
vodi v prvi vrsti predstavlja poenostavitev naravnih razmer, ki so zaradi izrazite heterogenosti kraškega
vodonosnika zelo težko opisljive. Spreminjanje posameznih vrednosti disperzivnosti pri kalibraciji
vsekakor vpliva na izračune. Velja pa omeniti, da smo za kalibracijo uporabili rezultate sledilnega
poskusa, ki je bil izveden prav na obravnavanem območju dodatno pa smo privzeli literaturni vrednosti
za transverzalno in vertikalno disperzivnosti po Mallantsu s sod. (1998), ki predstavljata statistično
reprezentativne vrednosti dobljene iz večjega števila sledilnih poskusov. Na ta način je verjetnost
reprezentativnosti rezultatov kalibracije neprimerno višja, kot bi jo lahko dosegli le s teoretičnimi
izračuni in različnimi preizkušanji zmanjševanja disperzivnosti.

9.2. Izračun prenosa onesnaževal v različnih scenarijih
Glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se izvajajo na obravnavanem območju smo opredelili tri možne
scenarije (poglavje 4.3.):
 scenarij normalnega poteka razvoja dogodkov,
 alternativni scenarij poteka razvoja dogodkov in
 scenarij najslabše možnosti (oziroma scenarij izjemnega dogodka).
Do vnosa kemičnih snovi ali pripravkov, ki bi lahko predstavljale tveganje za onesnaženje vodnega vira
potencialno onesnaževalo v toku podzemne vode proti prejemnikom, lahko pride:
 z iztekanjem ali pa celo razlitjem goriv iz motornih vozil,
 z razlitjem/razsutjem v času med gradnjo,
 pri neučinkovitem čiščenju ali pa že pri samem obratovanju čistilne naprave in
 pri uporabi razstreliv.
Za izračune posameznih scenarijev, kjer smo predpostavili stalni vnos (stacionarni prenos) snovi, smo
uporabili vrednosti infiltracije po Kenessyju (Prestor in Janža, 2006), ki v povprečju za območje Počka
znaša 938 mm/leto, za območje Bača 876 mm/leto in za območje PO 11 882 mm/leto.
Za scenarij razlitja goriv iz motornih prevoznih sredstev (a) ali delovnih strojev med gradnjo (b) smo
upoštevali najkrajšo možno razdaljo med lokacijo razlitja in vodnima viroma. Za scenarij iztoka
odpadnih vod iz čistilne naprave (c) smo upoštevali razdaljo od PO 34 (Center Bile), kjer je predvidena
čistilna naprava z obremenitvijo 130 PE do vodnih virov. Za scenarij spiranja razstreliv v vodonosnik (d)
pa smo uporabili razdaljo od PO 11 (Območje ciljev) do vodnih virov (Slika 51). Razdalje so podane v
preglednici (Preglednica 25).
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Slika 51: Razdalje med potencialnim onesnaženjem in vodnima viroma Malni ter Vipava – Podlipa
Preglednica 25: Razdalje med potencialnim onesnaženjem in vodnima viroma
Razdalje med potencialnim onesnaženjem in vodnima viroma pri posameznih scenarijih
Oznaka
Scenarij
Razdalja do vodnega vira
scenarija
[m]
Malni
Vipava
a.
Razlitje goriv ali maziv iz motornih prevoznih vozil
5.600
21.450
b.
c.
d.

Razlitje goriv ali maziv iz delovnih strojev med
gradnjo
Iztok odpadnih vod iz čistilne naprave
Spiranja razstreliv v vodonosnik

5.600

21.450

10.700
8.500

23.700
25.100

9.2.1. Normalni scenarij
a. Motorna prevozna sredstva
Normalni scenarij ne predvideva nesreče in večjega razlitja goriva ali drugih maziv iz motornih vozil.
Ocenjujemo, da bi do vnosa onesnaževal lahko prišlo le ob kapljanju goriva ali pa drugih maziv (npr.
motorno olje), zato smo pri normalnem scenariju upoštevali možnost kapljanja olja iz motornega vozila
v količini 0,01 l. Ta scenarij predvideva stalni vnos onesnaženja na lokaciji s površino 1 m2 in infiltracijo
938 mm/leto. Nato smo koncentracijo vnosa onesnaževala C0 [mg/l] izračunali po enačbi (4.):
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C0 

M
IA

(4.)

kjer so M masa onesnaževala [mg], izračunana kot količina 0,01 l olja x gostota olja [0,9 g/cm3 =
0,009 kg = 9.000 mg], I je infiltracija [m] in A površina izražena v [m2]. Pri izračunu se upošteva najkrajšo
možno razdaljo med lokacijo kapljanja in vodnima viroma, to je tik ob najbolj severnem robu območja
v primeru izvira Malni (x = 5.600 m) in najbolj zahodnem delu območja v primeru Vipave (x = 21.450 m).
Izračun je pokazal, da bi ob vnosu 9,6 mg/l mineralnih olj, oziroma 0,48 mg/l benzena (ob predpostavki,
da 5 % teoretične mase (Preglednica 19) mineralnih olj ustreza benzenu), ti onesnaževali na obeh
vodnih virih dosegli tako nizko koncentracijo, da ju je tudi s sodobno laboratorijsko tehniko skorajda
nemogoče zaznati oziroma bi bile vrednosti tako nizke, da bi napaka meritve najverjetneje presegala
dejanske vrednosti (Preglednica 26).
Preglednica 26: Rezultat simulacije puščanja olja iz motornega vozila
Normalni scenarij: Kapljanje s količino 0,01 l olja na 1 m2 površini
Oznaka

Parameter

Enota

Vrednosti
Malni

X

Razdalja dolvodno od vira onesnaženja

C0

Koncentracija vnosa onesnaževala (min. olja)

Vipava

[m]

5.600

21.450

[mg/l]

9,60

9,60

[m /s]

2,97E-08

2,97E-08

[m2]

1

1

3

Q

Količina podzemne vode

A

Površina območja

I

infiltracija

[m]

0,938

0,938

b

Debelina vodonosnika

[m]

100

100

vx

Hitrost toka podzemne vode

[m/s]

0,007

0,008

αL

Longitudialna disperzivnost [m]

[m]

8,50

3,53

αT

Transverzalna disperzivnost [m]

[m]

1,673

0,695

C(x,y)

Stacionarna koncentracija (mineralna olja)

[mg/l]

1,16E-09

8,33E-10

C(x,y)

Stacionarna koncentracija (benzen)

[mg/l]

5,80E-11

4,16E-11

b. Gradnje novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
Normalni scenarij med gradnjo ne predvideva nesreč oziroma pomembnih vnosov onesnaževal v tla in
najprej v podzemno vodo oziroma je ta enak tistemu pod točko a) Motorna prevozna sredstva.
c. Delovanje čistilnih naprav
Učinkovitost čiščenja oziroma delovanje čistilne naprave je v normalnem scenariju znotraj predpisanih
vrednosti, ki izhajajo iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15 in 76/17).
Za simulacijo delovanja čistilne naprave v normalnem scenariju smo privzeli, da iztok vsebuje mejne
vrednosti glede na prilogo 1 za aglomeracijo, ki je manjša od 2.000 PE in hkrati večja od 50 PE. Mejna
vrednosti za KPK je 150 mg/l in za BPK5 30 mg/l. Pri izračunu se upošteva razdaljo med dejansko lokacijo
kapljanja (PO 34) in vodnima viroma, v primeru izvira Malni (x = 10.700 m) in najbolj zahodnem delu
območja v primeru Vipave (x = 23.700 m). Izračun je pokazal, da bi ob vnosu takšnih vrednosti
onesnaževal, na obeh vodnih virih dosegli tako nizko koncentracijo, da ju je tudi s sodobno
laboratorijsko tehniko skorajda nemogoče zaznati oziroma bi bile vrednosti tako nizke, da bi napaka
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meritve najverjetneje presegala dejanske vrednosti (Preglednica 27).
Preglednica 27: Rezultat simulacije izpustov iz čistilne naprave po predpisanih vrednostih za KPK in BPK5
Normalni scenarij: Izpust iz čistilne naprave po predpisanih vrednostih za KPK in BPK5
Oznaka

Parameter

Enota

Vrednosti
Malni

X

Razdalja dolvodno od vira onesnaženja

C0 KPK
C0 BPK5

Vipava

[m]

10.700

23.700

Koncentracija vnosa onesnaževala - KPK

[mg/l]

150

150

Koncentracija vnosa onesnaževala – BPK5

[mg/l]

30

30

[m /s]

0,0004

0,0004

[m]

100

100

[m/s]

0,007

0,008

3

Q

Količina ponikanja

b

Debelina vodonosnika

vx

Hitrost toka podzemne vode

αL

Longitudialna disperzivnost [m]

[m]

8,50

3,53

αT

Transverzalna disperzivnost [m]

[m]

1,673

0,695

CKPK(x,y)

Stacionarna koncentracija KPK

[mg/l]

1,63E-04

1,54E-04

CBPK5(x,y)

Stacionarna koncentracija BPK5

[mg/l]

3,27E-05

3,09E-05

d. Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti
Po podatkih MORSA in Analize tveganja za zajetje Malni (Prestor in Mavc, 2013) je povprečje (čistega
eksploziva in smodnikov) za zadnjih deset let približno 8.000 kg na leto (±5 % na letni ravni), v civilni
policiji pa do 2.000 kg. Pri tem ni upoštevano: količina uničenih neeksplodiranih ubojnih sredstev,
ostalih minsko eksplozivnih sredstev, artificij in sredstev za uničenje po streljanjih enot Slovenske vojske
ter letno čiščenje OSVAD Poček, kjer pa, iz izkušenj količine, ne presegajo 1.000 kg na leto. Civilna
zaščita običajno nima večjih aktivnosti, oziroma so te količine razmeroma zanemarljive.
Pri določitvi količin neizgorelih razstreliv smo izhajali iz literaturanih vrednosti (Taylor s sod., 2004), kjer
je navedeno da se deleži neizgorelih razstreliv gibljejo med 0,00001 do 2 % (in varnostno 2±1 %). Zato
smo pri normalnem scenariju uporabili delež 2 %. Ob upoštevanju ocenjene letne porabe 11.000 kg,
pomeni, da bi se na celotnem obravnavanem območju lahko izlužilo 220 kg razstreliv. Pri vnosu
razstreliv v podzemno vodo smo upoštevali območje PO 11, kjer se predvidoma porabi 70 % vsega
razstreliva (dejanska vrednost je manjša, ker je v tej količini všteto tudi strelišče Bač), torej 154 kg.
Skupna površina območja PO 11 znaša 7,14 km2, kar pomeni, da na tem območju lahko računamo z
vrednostjo 21,57 mg/m2. Ob upoštevanju povprečne letne infiltracije po Kennessyju (Prestor in Janža,
2006), ki za to območje znaša 882 mm/leto dobimo 0,024 mg/l. To je teoretična koncentracija, če bi se
ves preostanek izlužil kot eno onesnaževalo. Pri izračunu smo upoštevali razdaljo od centralnega dela
območja PO 11, ki znaša 8.500 m do izvira Malni in 25.100 m do izvira Vipave. Za primerjavo izračunanih
vrednosti privzamemo, da se razstrelivo izluži v obliki RDX, kot primerjalno mejno vrednost pa
0,002 mg/l, ki izhaja iz tehničnih priporočil po EPA (2014). Izračunan vrednosti so bistveno nižje od
0,002 mg/l (Preglednica 28).
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Preglednica 28: Rezultat simulacije vnosa razstreliva
Scenarij 2 % pri 7.700 kg razstreliva - celotno območje PO 11
Oznaka

Parameter

Enota

Vrednosti
Malni

Vipava

X

Razdalja dolvodno od vira onesnaženja

[m]

8.500

25.100

C0

Koncentracija vnosa onesnaževala

[mg/l]

0,024

0,024

Q

Pretok podzemne vode

[m3/s]

0,200

0,200

A

Površina območja

[m2]

7140000

7140000

I

infiltracija

[m]

0,882

0,882

b

Debelina vodonosnika

[m]

100

100

vx

Hitrost toka podzemne vode

[m/s]

0,007

0,008

αL

Longitudialna disperzivnost [m]

[m]

8,50

3,53

αT

Transverzalna disperzivnost [m]

[m]

1,673

0,695

C(x,y)

Stacionarna koncentracija

[mg/l]

1,61E-05

1,32E-05

9.2.2. Alternativni scenarij
a. Motorna prevozna sredstva
Alternativni scenarij v primeru motornih vozil predvideva udarec in poškodbo karterja na vozilu in
razlitje 5 l olja. Pri izračunu se upošteva najkrajšo možno razdaljo med lokacijo kapljanja in vodnima
viroma, to je tik ob najbolj severnem robu območja v primeru izvira Malni (x = 5.600 m) in najbolj
zahodnem delu območja v primeru Vipava (x = 21.450 m). Izračunane teoretične koncentracije na obeh
vodnih virih so nizke. Sedaj veljavni Pravilnik o pitni vodi določa mejno vrednost za benzen na
0,001 mg/l. Torej, če upoštevamo, da 5 % teoretične mase (Preglednica 19) onesnaževala (mineralna
olja) na zajetju ustreza benzenu, potem so izračunane vrednosti v dovoljenem koncentracijskem
razponu za pitno vodo. Mejna vrednost za mineralna olja po trenutni zakonodaji ni predpisana. Je pa
bila predpisana do leta 2012, v do takrat veljavni Uredbi o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni
list RS, št. 100/05 in 25/09) in v danes neveljavnem predpisu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št. 7/00). Mejna vrednost za mineralna
olja v teh dveh predpisih je znašala 0,01 mg/l. Tudi ta vrednost ne bi bila presežena (Preglednica 29 in
Slika 52).
Preglednica 29: Rezultat simulacije razlitja olja iz motornega vozila

M (mineralna
olja) [kg]

Alternativni scenarij: razlitje 5 l olja iz karterja
x [m]
v
αT
αL
αV
CMAX (mineralna
[m/s]
[m]
[m]
[m]
olja) [mg/l]

Malni

4,5

5.600

0,007

1,67

8,50

0,07

0,00024

CMAX
(benzen)
[mg/l]
1,18E-05

Vipava

4,5

21.450

0,008

0,70

3,53

0,03

0,00012

5,87E-06
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Slika 52: Grafični prikaz simulacije razlitja olja iz motornega vozila za parameter mineralnih olj
b. Gradnje novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
Pri pripravljalnih delih in med gradnjo lahko prihaja do vnosa onesnaževal ob morebitnih razlitjih snovi.
Predpostavljamo razlitje na površini 1 m2 in vnos v obliki maziva in količini 5 l. Scenarij je enak kot v
predhodnem primeru nesreče motornih prevoznih sredstev, kjer se razlije 5 l olja. Kot se je izkazalo v
primeru kapljanja olja iz vozila se tudi morebitno kapljanje goriv ali maziv med gradnjo (npr. kapljanje
iz delovnih strojev) ne bi v večji meri odražalo na vodnih virih. Koncentracije na izvirih v primeru
kapljanja olja bi bile nižje, kot za primer motornih prevoznih sredstev, saj so predvideni novi objekti
oddaljeni od skrajne meje območja Poček, s tem pa je daljša tudi pot potovanja onesnaževal ter hkrati
tudi večje razredčenje.
c. Delovanje čistilnih naprav
Na območju PO 34 se predvideva čistilna naprava s skupno obremenitvijo 130 PE, za katero je predviden
(poraba 1 PE = 150 l/dan) dnevni iztok 19,5 m3/dan odpadnih voda. Zaradi varnosti smo privzeli večji
iztok – 32 m3/dan, kar bi ustrezalo obremenitvi približno 210 PE.
Pri alternativnem scenariju predpostavimo, da zaradi tehnične okvare (npr. počena cev) na sistemu
cirkulacije čistilne naprave 10 % dnevnega iztoka (3,2 m3) odteče neposredno v vodonosnik, preostali
del odpadne vode pa ostane v sistemu čiščenja. Predpostavimo tudi, da je v tem primeru učinek
čiščenja čistilne naprave minimalen, koncentracije celotnega dušika v odpadni vodi pa dosegajo
vrednosti med 25 in 100 mg/l36. Če vzamemo najvišjo literaturno vrednost, dobimo 0,32 kg celotnega
dušika, ki odteče v vodonosnik. Pri izračunu smo upoštevali, da se čistilna naprava in potencialni iztok
odpadne vode nahaja na razdalji 10.700 m do izvira Malni in 23.700 m (območje PO 34) do izvira Vipava.
Ocenjene koncentracije na vodnih virih so nizke in bistveno pod mejno vrednostjo, katero smo
predpostavili na 11,68 mg/l37 (Preglednica 30 in Slika 53).

36

Po SIST EN 12566-3:2005+A2:2013 za MKČN do 50 PE
V Uredbi o emisiji in odvajanju vod v vode in javno kanalizacijo je v prilogi 2, navedeno, da je mejna vrednost celotnega
dušika vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in nitratnega dušika. Mejna vrednost za celotni dušik po Pravilniku o pitni
vodi ni določena, sta pa določeni mejni vrednosti za nitrat in amonij (Preglednica 18). Iz mejnih vrednosti amonija in nitrata
smo preračunali vrednosti za amonijev in nitratni dušik iz molskih mas dušikovih, kisikovih in vodikovih atomov.
37
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Preglednica 30: Rezultat simulacije vtoka odpadne vode v vodonosnik
Alternativni scenarij: Neustrezno čiščenje čistilne naprave in iztok 3,2 m3 odpadne vode
M [kg]
x [m]
v [m/s] αT [m] αL [m] αV [m] CMAX [mg/l] tMAX
[h]
Malni
0,32
10.700 0,007
1,67
8,50
0,07
6,35E-06
414
Vipava

0,32

23.700

0,008

0,70

0,03

3,53

7,19E-06

831

Slika 53: Grafični prikaz simulacije neustreznega čiščenja naprave za alternativni scenarij
d. Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti
Pri alternativnem scenariju v primeru uporabe razstreliv smo upoštevali možnost, da 3 % od letne
porabe 11.000 kg razstreliv ne izgori (Taylor s sod., 2004). Na območju PO 11, kjer se predvidoma porabi
70 % vseh razstreliv, to znese 231 kg.
Pri vnosu razstreliv v podzemno vodo smo ponovno upoštevali območje PO 11, kjer se predvidoma
porabi 70 % vsega razstreliva. Skupna površina območja PO 11 znaša 7,14 km2, kar pomeni, da na tem
območju lahko računamo z vrednostjo 32,35 mg/m2. Ob upoštevanju povprečne letne infiltracije
(Prestor in Janža, 2006), ki za to območje znaša 882 mm/leto dobimo 0,037 mg/l. To je teoretična
koncentracija, če bi se ves preostanek izlužil kot eno onesnaževalo. Pri izračunu smo upoštevali razdaljo
od centralnega dela območja PO 11, ki znaša 8.500 m do izvira Malni in 25.100 m do izvira Vipave. Za
primerjavo izračunanih vrednosti privzamemo, da se razstrelivo izluži v obliki RDX, kot primerjalno
mejno vrednost pa 0,002 mg/l, ki izhaja iz tehničnih priporočil po EPA (2014). Izračunane vrednosti so
bistveno nižje od 0,002 mg/l (Preglednica 31).
Preglednica 31: Rezultat simulacije vnosa razstreliva
Alternativni scenarij: 3 % pri 7.700 kg razstreliva - celotno območje PO 11
Oznaka

Parameter

Enota

Vrednosti
Malni

Vipava

X

Razdalja dolvodno od vira onesnaženja

[m]

8.500

25.100

C0

Koncentracija vnosa onesnaževala

[mg/l]

0,037

0,037

3

0,200

0,200

2

7140000

7140000

Q

Količina podzemne vode

[m /s]

A

Površina območja

[m ]

I

Infiltracija

[m]

0,882

0,882

b

Debelina vodonosnika

[m]

100

100

vx

Hitrost toka podzemne vode

[m/s]

0,007

0,008
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αL

Longitudialna disperzivnost [m]

[m]

8,50

3,53

αT

Transverzalna disperzivnost [m]

[m]

1,673

0,695

C(x,y)

Stacionarna koncentracija

[mg/l]

2,42E-05

1,98E-05

9.2.3. Scenarij najslabše možnosti
a. Motorna prevozna sredstva
Scenarij najslabše možnosti v primeru nesreče motornih vozil predpostavlja tri primere:
 nesreča tanka (M-84) s celotnim izlitjem goriva (dizel gorivo) iz rezervoarja v količini 1250 l,
 nesreča Helikopterja Evrocopter AS532 »Cougar« s celotnim izlitjem goriva (kerozin) iz
rezervoarja v količini 2.000 l in
 nesreča cisterne z gorivom s celotnim izlitjem 15.000 l dizel goriva.
Pri izračunu se upošteva najkrajšo možno razdaljo med lokacijo razlitja in vodnima viroma, to je tik ob
najbolj severnem robu območja v primeru izvira Malni (x = 5.600 m) in najbolj zahodnem delu območja
v primeru Vipava (x = 21.000 m). Pri nesreči s cisterno smo predvideli razdaljo 10.700 m od zajetja Malni
in 23.700 m v primeru zajetja Vipava (območje PO 34, kjer se gorivo pretaka). Sedaj veljavni Pravilnik o
pitni vodi določa mejno vrednost za benzen na 0,001 mg/l. Torej, če upoštevamo, da 5 % teoretične
mase (Preglednica 19) onesnaževala (mineralna olja) na zajetju ustreza benzenu, potem so izračunane
vrednosti nad dovoljenim koncentracijskem razponom za pitno vodo. Mejna vrednost za mineralna olja
po trenutni zakonodaji ni predpisana. Je pa bila predpisana do leta 2012, v do takrat veljavni Uredbi o
standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/09) in v danes neveljavnem
predpisu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode
(Uradni list RS, št. 7/00). Mejna vrednost za mineralna olja v teh dveh predpisih je znašala 0,01 mg/l.
Tudi ta vrednost bi bila v vseh primerih presežena (Preglednica 32, Slika 54, Slika 55 in Slika 56).
Preglednica 32: Rezultati simulacij nesreč z razlitjem goriva
M (mineralna
olja) [kg]

x [m]

Nesreča tanka M-84
Malni
1.125
5.600
Vipava 1.125
21.000
Nesreča helikopterja »Cougar«
Malni
1.800
5.600
Vipava 1.800
21.000
Nesreča s cisterno
Malni
13.500
10.700
Vipava 13.500
23.700

v
[m/s]

αT
[m]

αL
[m]

αV
[m]

CMAX (mineralna
olja) [mg/l]

0,007
0,008

1,67
0,70

8,50
3,53

0,07
0,03

0,059
0,030

0,0030
0,0015

216
736

0,007
0,008

1,67
0,70

8,50
3,53

0,07
0,03

0,095
0,048

0,0048
0,0024

216
736

0,007
0,008

1,67
0,70

8,50
3,53

0,07
0,03

0,268
0,303

0,0134
0,0152

414
831
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Slika 54: Grafični prikaz simulacije razlitja goriva ob nesreči tanka M-84 za parameter mineralnih olj

Slika 55: Grafični prikaz simulacije razlitja goriva ob nesreči helikopterja za parameter mineralnih olj

Slika 56: Grafični prikaz simulacije razlitja goriva ob nesreči cisterne za parameter mineralnih olj
b. Gradnja novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
Pri pripravljalnih delih in med gradnjo lahko prihaja do vnosa onesnaževal. Predpostavljamo razlitje
goriva (dizelsko gorivo) iz motornega vozila (npr. Valjar vibracijski, Ammann ASC 150) v količini 410 l. Pri
izračunu se upošteva najkrajšo možno razdaljo med lokacijo kapljanja in vodnima viroma, to je tik ob
najbolj severnem robu območja v primeru izvira Malni (x = 5.600 m) in najbolj zahodnem delu območja
v primeru Vipava (x = 21.000 m). Ocenjujemo, da bi koncentracije mineralnih olj na vodnem viru Malni
dosegle vrednost 0,019 mg/l in 0,01 mg/l na vodnem viru Vipava. Koncentracije benzena bi dosegle
vrednosti 0,001 mg/l na vodnem viru Malni ter 0,0005 mg/l na vodnem viru Vipava (5 % teoretične
mase mineralnih olj). Najverjetneje bi bile vrednosti še nižje, saj so predvideni novi objekti oddaljeni
od skrajne meje območja Poček, s tem pa je daljša tudi pot potovanja onesnaževal ter hkrati tudi večje
razredčenje. Glede na sedaj veljavni Pravilnik o pitni vodi, ki določa mejno vrednost za benzen na 0,001
mg/l bi bile izračunane vrednosti v dovoljenem koncentracijskem razponu za pitno vodo. Mejna
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
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vrednost za mineralna olja, ki je bila predpisana še do leta 2012 (0,01 mg/l), pa bi bila presežena le na
vodnem viru Malni (Preglednica 33 in Slika 57).
Preglednica 33: Rezultati simulacij nesreč z razlitjem goriva

M (mineralna
olja) [kg]

x [m]

Najslabši scenarij: Razlitje 410 l iz valjarja
v
αT
αL
αV
CMAX (mineralna
[m/s]
[m]
[m]
[m]
olja) [mg/l]

Malni

369

5.600

0,007

1,67

8,50

0,07

0,019

CMAX
(benzen)
[mg/l]
0,0010

Vipava

369

21.000

0,008

0,70

3,53

0,03

0,010

0,0005

tMAX
[h]

736

216

Slika 57: Grafični prikaz simulacije razlitja goriva ob nesreči valjarja za parameter mineralnih olj
c. Delovanje čistilnih naprav
Na območju PO 34 se predvideva čistilna naprava s skupno obremenitvijo 130 PE, za katero je predviden
(poraba 1 PE = 150 l/dan) dnevni iztok 19,5 m3/dan odpadnih voda. Zaradi varnosti smo privzeli večji
iztok – 32 m3/dan, kar bi ustrezalo obremenitvi približno 210 PE.
Najslabši scenarij v primeru čistilne naprave predvideva enodnevni izpad čistilne naprave in iztok 32 m3
odpadne vode neposredno v vodonosnik. Scenarij obravnavamo kot enkraten dogodek v katerem
celotna količina trenutno ponikne v kraška tla. Predpostavimo tudi, da je v tem primeru učinek čiščenja
čistilne naprave minimalen, koncentracije celotnega dušika v odpadni vodi pa dosegajo vrednosti med
25 in 100 mg/l38. Če vzamemo najvišjo literaturno vrednost, dobimo 3,2 kg celotnega dušika, ki se
preceja v vodonosnik. Pri izračunu smo upoštevali, da se čistilna naprava in potencialni iztok odpadne
vode nahaja na razdalji 10.700 m do izvira Malni in 23.700 m do izvira Vipava (območje PO 34).
Ocenjene koncentracije na vodnih virih so nizke in bistveno pod mejno vrednostjo, katero smo
predpostavili na 11,68 mg/l39 (Preglednica 34 in Slika 58).

38

Po SIST EN 12566-3:2005+A2:2013 za MKČN do 50 PE
V Uredbi o emisiji in odvajanju vod v vode in javno kanalizacijo je v prilogi 2, navedeno, da je mejna vrednost celotnega
dušika vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in nitratnega dušika. Mejna vrednost za celotni dušik po Pravilniku o pitni
vodi ni določena, sta pa določeni mejni vrednosti za nitrat in amonij (Preglednica 18). Iz mejnih vrednosti amonija in nitrata
smo preračunali vrednosti za amonijev in nitratni dušik iz molskih mas dušikovih, kisikovih in vodikovih atomov.
39
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Preglednica 34: Rezultati simulacije neustreznega delovanja čistilne naprave za najslabši scenarij
Najslabši scenarij: Neustrezno delovanje čistilne naprave
M [kg] x [m] v [m/s] αT [m] αL [m] αV [m] CMAX [mg/l]
Malni

3,2

10.700

0,007

1,67

8,50

0,07

6,35E-05

tMAX
[h]
414

Vipava

3,2

23.700

0,008

0,70

3,53

0,03

7,20E-05

831

Slika 58: Grafični prikaz simulacije neustreznega delovanja čistilne naprave za najslabši scenarij
d. Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti
Pri najslabšem scenariju v primeru uporabe razstreliv smo upoštevali možnost, da 3 % od letne porabe
11.000 kg razstreliv ne izgori (Taylor s sod., 2004).
Na območju PO 11, kjer se predvidoma porabi 70 % vseh razstreliv, potem to znese 231 kg. Ob
upoštevanju skupne površine območja PO 11 (7,14 km2) in povprečne letne infiltracije (Prestor in Janža,
2006), ki za to območje znaša 882 mm/leto dobimo 0,0367 mg/l. To je teoretična koncentracija, če bi
se ves preostanek izlužil kot eno onesnaževalo. Ker poraba neizgorelih ostankov razstreliv na območju
PO 11 ni enakomerno porazdeljena v prostoru in času (obsežnejše vojaške vaje v primerno krajšem
časovnem obdobju in morebitna koncentrirana porazdelitev neizgorelih ostankov razstreliv), smo zaradi
konzervativnega pristopa koncentracijo 0,0367 mg/l povečali za en velikostni red (×10) na območju 100
x 100 m. Pri izračunu smo upoštevali razdaljo od centralnega dela območja PO 11, ki znaša 8.500 m do
izvira Malni in 25.100 m do izvira Vipave. Za primerjavo izračunanih vrednosti privzamemo, da se
razstrelivo izluži v obliki RDX, kot primerjalno mejno vrednost pa 0,002 mg/l, ki izhaja iz tehničnih
priporočil po EPA (2014). Izračunane vrednosti so nižje za približno en velikostni red (Preglednica 35).
Preglednica 35: Rezultati simulacije vnosa razstreliva
Najslabši scenarij: 3 % pri 7.700 kg razstreliva - celotno območje PO 11 (konzervativen pristop)
Oznaka

Parameter

Enota

Vrednosti
Malni

Vipava

X

Razdalja dolvodno od vira onesnaženja

[m]

8.500

25.100

C0

Koncentracija vnosa onesnaževala

[mg/l]

0,367

0,367

Q

Količina podzemne vode

[m3/s]

0,200

0,200

2

A

Površina območja

[m ]

10.000

10.000

I

Infiltracija

[m]

0,882

0,882

b

Debelina vodonosnika

[m]

100

100
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vx

Hitrost toka podzemne vode

[m/s]

0,007

0,008

αL

Longitudialna disperzivnost [m]

[m]

8,50

3,53

αT

Transverzalna disperzivnost [m]

[m]

1,673

0,695

C(x,y)

Stacionarna koncentracija

[mg/l]

2,42E-04

1,98E-04

9.3. Preverljivost, ponovljivost in zanesljivost računske metode
Za izračun smo uporabili uveljavljene računske metode, ki izhajajo iz znane teorije »prenosa snovi«. V
poročilu smo navedli vse uporabljene vhodne podatke in predstavili uporabljene enačbe, kar pomeni,
da je v vsakem primeru možno izračune ponoviti.
Zanesljivost računske metode je zaradi izrazite heterogene kraške narave vodonosnika lahko močno
odvisna od hidroloških razmer in lokalnih razmer zakraselosti, s katerimi imamo opravka na
obravnavanem območju. Te razmere izrazito vplivajo na dejanske vrednosti disperzivnosti, ki smo jih
kalibrirali s sledilnim poskusom z vadišča Poček. Tako se v napovedovanju poteka različnih scenarijev
pojavljajo številne negotovosti v zvezi z uporabljenimi analitičnimi modeli. Namreč pri izračunih
različnih scenarijev smo uporabili analitični model, ki velja za medzrnski vodonosnik in predpostavlja
homogen medij, kar pa v primeru obravnavanega kraškega masiva ne drži. Kljub vsemu pa menimo, da
je zanesljivost rezultatov dobra, saj imamo v danem primeru opravka z velikimi razdaljami (»koncept
reprezentativnega elementarnega volumna« - REV), kjer lahko v grobem zanemarimo nejasnosti
oziroma diskontinuitete v kraškem mediju ter predpostavimo t.i. Darcy-ev tok podzemne vode. Takšen
pristop je sprejet tudi v širši strokovni sferi (Thrailkill, 1968; Scanlon s sod., 2003). Negotovosti smo
dodatno zmanjšali tudi z vpeljavo konzervativnega pristopa po previdnostnem načelu.
Pri uporabljenem matematičnem modelu prenosa snovi smo uporabili enačbo toka v zasičeni coni, ki v
svojem izhodišču upošteva začetno koncentracijo C0 na točki vnosa v podzemno vodo. V našem primeru
pa smo kot začetno koncentracijo C0 uporabili vrednost v točki samega razlitja. Gre za konzervativen
pristop, s katerim smo zajeli tudi možna odstopanja zaradi poenostavitev, ki izhajajo iz predpostavk
samega matematičnega modela. Lahko pa na točki vnosa onesnaževala v podzemno vodo pričakujemo
nižje koncentracije kot smo jih uporabili pri izračunih. Koliko nižje koncentracije lahko pričakujemo, pa
je z obstoječimi podatki zelo težko oceniti. Za izhodišče pa lahko privzamemo vrednosti po Kogovšek
(1997), ki poroča, da je takoj po injiciranju umetnega sledila skozi 100 m debelo nezasičeno cono izteklo
2 % injiciranega sledila in 4 % injicirane vode s katero se je spiralo sledilo. Šele jesenske izdatnejše
padavine približno 3 mesece po injiciranju so začele spirati injicirano sledilo. Dodatno pomembno
izhodišče predstavlja še podatek, da se je sledilo spiralo še tri leta.
Izračunane vrednosti za stalni vnos onesnaževal v primeru razstreliv smo primerjali še z vodno bilančno
oceno, kjer smo izhajali iz že določenih hidrografskih območij (ARSO, 2019b; Slika 59) in obstoječih
sledilnih poskusov. Tako smo predpostavili, da se podzemna voda v posameznih izvirih lahko napaja iz
naslednjih hidrografski območij:
 Malni: 1410 Cerkniško jezero, 1430 Javorniški tok in 1440 Pivka z Nanoščico,
 Vipava: 6410 Vipavska Vipava, 1440 Pivka z Nanoščico in 1430 Javorniški tok.
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Vipava

Vipava

Malni

Malni

*Temno siva barva prikazuje območje vadišča Poček in strelišča Bač.

Slika 59: Prikaz potencialnih prispevnih območij za izvir Malenščica (Malni) (leva slika) in izvir Vipava
(slika desno)
Drugi vhodni podatki za bilančni izračun so podani v preglednici (Preglednica 36).
Preglednica 36: Vodna bilanca in izračun povprečnih koncentracij razstreliv pod območjem PO 11, v
smeri proti izviroma Malni ter Vipava
Scenarij
Oznaka

Parameter

Enota

Normalni scenarij razstreliva

Alternativni scenarij
- razstreliva

Najslabši scenarij razstreliva

Malni

Vipava

Malni

Vipava

Malni

Vipava

0,996

0,914

0,996

I

Infiltracija

m

0,914

0,996

0,914

A

Površina napajalno

m2

7,62E+08

6,29E+08

7,62E+08 6,29E+08 7,62E+08

6,29E+08

V

Volumen vode v
napajalnem

m3

6,96E+08

6,26E+08

6,96E+08 6,26E+08 6,96E+08

6,26E+08

Q

Pretok vode

m3/s

22,08

19,86

22,08

19,86

22,08

19,86

M

Masa razstreliva

kg

154

154

231

231

231

231

C0

Masni tok

mg/s

4,88

4,88

7,32

7,32

73,2*

73,2*

C

Povprečna
koncentracija

mg/l

2,21E-04

2,46E-04

3,32E-04

3,69E-04 3,32E-03

3,69E-03

*Masni tok smo zaradi konzervativnega pristopa povečali za en velikosti razred.

Pri rezultatih izračuna povprečnih koncentracij je potrebno opozoriti, da smo upoštevali celotno
površino vseh hidrografskih območij za posamezni vodni vir. Dejanska površina napajanja je zagotovo
manjša, saj odtok na kraškem območju ni enodimenzionalen. Kljub temu pa so izračunane
koncentracije ustrezne za grobo oceno, saj le-te ne bi bile bistveno nižje tudi, če bi upoštevali dvakrat
manjšo površino napajanja.
Na prvi pogled izračuna razredčenja glede na vodno bilanco kažejo za red velikosti višje vrednosti kot
izračun po metodi stalnega vnosa. Vendar pa je tu potrebno upoštevati, da so to koncentracije, ki jih
lahko pričakujemo pod območjem PO 11 in ne na vodnih virih. Zaradi zastajanja in pa disperzije
onesnaževal se te koncentracije od območja PO 11 in do posameznih vodnih virov še lahko razredčijo.
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10. Opredelitev tveganja za onesnaženje
10.1. Izračun relativne občutljivosti
Za ugotavljanje sprejemljivosti predvidenih dejavnosti in aktivnosti iz Uredbe o DPN OSVAD Postojna
smo uporabili izračun relativne občutljivosti vodnega vira S v skladu z 48. členom Pravilnika o VVO.
Pravilnik:
1. gradnja objektov ali izvedba gradbenih del je sprejemljiva, če sprememba kateregakoli parametra, ki
je predmet analize tveganja za onesnaženje, ne presega relativne občutljivosti za ta parameter, in
2. gradnja objekta ali izvedba gradbenih del je sprejemljiva, če zaradi spremembe kateregakoli
parametra, ki je predmet analize tveganja za onesnaženje, vrednost tega parametra ne presega mejne
vrednosti, ki je za ta parameter določena s predpisom, ki ureja pitno vodo.
Za referenčno stanje R smo privzeli podatke iz notranjega nadzora iz let 2014 – 2017 upravljavca KOVOD
Postojna d.o.o. (Preglednica 37), podatke državnega monitoringa ARSO iz let 2017 in 2018,
obratovalnega monitoringa (OM), ki ga izvaja ERICo 2017 (Preglednica 38 in Preglednica 39) in vzorčenja
Geološkega zavoda iz 2018 (Poglavje 3.3.3.3).
Preglednica 37: Notranji nadzor na vodnem viru Malni upravljavca KOVOD d.o.o.
Parameter

Notr. nadzor 2014

Notr. nadzor 2015

Notr. nadzor 2016

Notr. nadzor 2017

Amonij (mg/l)

0,013

0,026

0,013

0,013

Nitrat (mg/l)

3,48

5,37

4,58

4,33

Preglednica 38: Meritve ARSO in obratovalni monitoring ERICo za vodni vir Malni
Parameter

ARSO
(30. 5. 2017)

ARSO
(10. 10. 2017)

ARSO
(28. 5. 2018)

OM ERICo
(11. 5. 2017)

OM ERICo
(11. 5. 2017)

Amonij (mg/l)

<0,01

<0,01

<0,01

0,02

0,08

Nitrat (mg/l)

4,41

1.97

3,0

3,2

3,24

Mineralna olja [μg/l]

<5

<5

Benzen [μg/l]

<0,5

<0,5

Preglednica 39: Meritve ARSO za vodni vir Vipava – Podlipa
Parameter

ARSO
(30. 5. 2017)

ARSO
(10. 10. 2017)

ARSO
(28. 5. 2018)

Amonij (mg/l)

<0,01

<0,01

<0,01

Nitrat (mg/l)

6,91

5,77

4,25
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V primeru, da je bila vsebnost posameznega parametra v vzorcu vode pod mejo določanja (LOQ), smo
upoštevali, kot da je bila izmerjena vsebnost V (enačba 5.).
V 

LOQ
RO

(5.)

LOQ …….. Meja določanja analitske metode
RO ……… Dopustna relativna občutljivost (SA ali SB – Priloga 2, Tabela 2: Dopustne vrednosti relativne
občutljivosti Pravilnika o VVO, povzeto v preglednici (Preglednica 40)).
V primeru, da bi uporabili polovično vrednost LOQ, kar predlagajo v najpogostejšem priporočilu v
evropskih predpisih za statistične analize parametrov (EU Water Framework Directive) bi pomenilo, da
bi v primeru vrednosti RO = 3 ali RO = 4 bila dopustna sprememba referenčnega stanja (ΔRdop) enako
LOQ ali višje od LOQ. To bi pomenilo za nek parameter, ki je lahko tisočkrat nižji od LOQ, da se lahko to
referenčno stanje spremeni za tisočkrat (na vrednost LOQ ali celo več), namesto za vrednost 2/3LOQ ali
3/4LOQ (kar je še vedno manj od LOQ). Enačba zagotavlja da se parametri, ki imajo vrednosti nižje od
LOQ, ne smejo povišati za več kot do LOQ.
Glede na izračunano referenčno stanje vodnega vira Malni R smo za vsak posamezni parameter
ustrezno določili dopustno vrednost relativne občutljivosti SA oziroma SB, po pogoju:
R < 5 × LOD, velja SA oziroma,
R > 5 × LOD, velja SB.
Glede na priporočila Eurachem smo privzeli, da velja: LOD = 1/3LOQ.
V preglednici (Preglednica 40) je z rdečo označena vrednost SA ali SB, ki se upošteva pri določenem
parametru pri izračunanih referenčnih stanjih R. Za določitev referenčnega stanja R smo upoštevali
vrednosti LOD, ki so podane v Pravilniku o VVO in v preglednici (Preglednica 10).
Preglednica 40: Relativna občutljivost vodnega vira Malni in Vipava – Podlipa
Relativna občutljivost (SB)

Referenčno stanje
zajetje Malni (R)

Referenčno stanje
Zajetje Vipava – Podlipa (R)

Normativ za pitno vodo
(Pravilnik o pitni vodi)

µg/l

0,06

3

1,5

0,1167

0,0667

1

Mineralna olja

µg/l

5

2

1,5

2,5

2,5

10*

Celotni dušik

mg/l

0,8141

1,1933

11,68*

RDX

µg/l

0,05

0,05

2*

Benzen**

Meja zaznavnosti (LOD)

Relativna občutljivost (SA)

Za parametre, pri
katerih vrednost
relativne občutljivosti ni
določena, se šteje da je
le ta +2

*Opisano v poglavju 9.2.2.
**Vrednosti Relativne občutljivosti (SA in SB) so za Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki-BTX (pod katere spada
tudi benzen).
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Enačba (6.) za izračun relativne občutljivosti S po Pravilniku o VVO je:
S

( R  R )
R

(6.)

Spremembo referenčnega stanja ΔR smo enačili z različnimi izračuni za vse scenarije v poglavju 9.2.
(ΔR = CMAX).
V predzadnjem stolpcu v preglednicah v poglavjih 10.1.1., 10.1.2. in 10.1.3 je izračunana hipotetična
dopustna sprememba referenčnega stanja, da bi veljalo S = RO:
RO 

( R  Rdop )

(7.)

R

Če zgornjo enačbo (7.) preuredimo, dobimo enačbo (8.) za dopustno vrednost spremembe
referenčnega stanja ΔRdop:
Rdop  ( RO  R )  R

(8.)

Hipotetična dopustna sprememba je razmerje med izračunano spremembo referenčnega stanja ΔR in
dopustno spremembo referenčnega stanja ΔRdop. Če bi bila vrednost enaka 1 bi pomenilo, da je
sprememba referenčnega stanja enaka dopustni spremembi referenčnega stanja. Če je vrednost nižja
od 1 pomeni, da se dopustna referenčna sprememba ni presegla in je poseg spremenljiv. Če je vrednost
višja od 1 poseg ni sprejemljiv. Če je vrednost npr. 3, pomeni, da je dopustna relativna občutljivost bila
presežena za 3x.
Rezultati sledilnega poskusa kažejo, da glavnina podzemne vode iz območja vadišča Poček odteka
severno, proti izviru Malni, v nekoliko manjši meri pa še severozahodno, proti izviru Vipava – Podlipa.
Skupno v izvira Malni in Vipava – Podlipa odteče 81 % podzemne vode. Iztok v preostalih izvirih je zato
omejen na 19 % celotnega odtoka iz območja Poček. Iz tega razloga smo izračun in opredelitev tveganja
izdelali le za vodna vira Malni in Vipava – Podlipa, ki sta hkrati tudi zavarovana vodna vira v oskrbi s
pitno vodo. Načeloma v preostalih izvirih lahko pričakujemo bistveno nižje vrednosti onesnaževal, ki
predstavljajo stalen vnos (npr. razstreliva). Težko pa ocenimo kakšne bi bile najvišje dospele
koncentracije, ki bi se na drugih izvirih pojavile ob morebitnih nesrečah, saj rezultati sledilnega poskusa
na teh izvirih niso bili kvantificirani oziroma predstavljeni v poročilih.
10.1.1. Normalni scenarij
V preglednicah (Preglednica 41, Preglednica 42, Preglednica 43, Preglednica 44, Preglednica 45 in
Preglednica 46) so podani izračuni za vrednosti relativne občutljivosti S v normalnem scenariju.
Preglednica 41: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni, mineralna olja (normalni scenarij za
motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – MINERALNA OLJA

S = (R+ΔR)/R

Kapljanje s količino 0,01 l olja
na 1 m2 površini

1,16E-06

1,00
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ΔR/ΔRdop

2,5
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Preglednica 42: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni, benzen (normalni scenarij za motorna
prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – BENZEN

S = (R+ΔR)/R

Kapljanje s količino 0,01 l
olja na 1 m2 površini

5,8E-08

1,00

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,2333

4,64E-07

Preglednica 43: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa, mineralna olja (normalni
scenarij za motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških
dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – MINERALNA OLJA

S = (R+ΔR)/R

Kapljanje s količino 0,01 l olja
na 1 m2 površini

8,33E-07

1,00

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

2,5

3,33E-07

Preglednica 44: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa, benzen (normalni scenarij
za motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških
dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – BENZEN

S = (R+ΔR)/R

Kapljanje s količino 0,01 l
olja na 1 m2 površini

4,16E-08

1,00

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,1333

3,12E-07

Pri normalnem scenariju delovanja čistilnih naprav, smo izračunali teoretične koncentracije parametrov
KPK in BPK5 na vodnih virov Malni in Vipava – Podlipa. Ob tem smo za koncentracijo vnosa na območju
vadišča Poček predpostavili mejne vrednosti onesnaževal, glede na Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). Ker na obravnavanem območju čistilne
naprave še ni, meritev vsebnosti KPK in BPK5 ni bilo možno izvesti. Posledično ni bilo možno izračunati
vrednosti S (relativne občutljivosti) za ta dva parametra.
Ocenjujemo pa, da bi bile vsebnosti onesnaževal, glede na izračun drugih scenarijev tako nizke, da bi
bila vrednost S manjša od vrednosti RO.
Preglednica 45: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni (normalni scenarij za uporabo razstreliv
v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – RDX

S = (R+ΔR)/R

151 kg razstreliva – območje PO 11

0,016

1,322

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,05

0,32

Preglednica 46: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa (normalni scenarij za
uporabo razstreliv v okviru vojaških dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – RDX

S = (R+ΔR)/R

151 kg razstreliva – območje PO 11

0,013

1,264

S < RO

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,05

0,26

113

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

Pri vseh normalnih scenarijih je S < RO, kar pomeni, da vrednosti relativnih občutljivosti za
obravnavane parametre niso presežene.
10.1.2. Alternativni scenarij
V preglednicah (Preglednica 47, Preglednica 48, Preglednica 49, Preglednica 50, Preglednica 51,
Preglednica 52, Preglednica 53 in Preglednica 54) so podani izračuni za vrednosti relativne občutljivosti
S v alternativnem scenariju.
Preglednica 47: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni, mineralna olja (alternativni scenarij
za motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških
dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – MINERALNA OLJA

S = (R+ΔR)/R

Razlitje 5 l olja iz karterja

0,24

1,1

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

2,5

0,1

Preglednica 48: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni, benzen (alternativni scenarij za
motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – BENZEN

S = (R+ΔR)/R

Razlitje 5 l olja iz karterja

0,018

1,15

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,2333

0,08

Preglednica 49: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa, mineralna olja (alternativni
scenarij za motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških
dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – MINERALNA OLJA

S = (R+ΔR)/R

Razlitje 5 l olja iz karterja

0,12

1,05

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

2,5

0,05

Preglednica 50: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa, benzen (alternativni
scenarij za motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških
dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – BENZEN

S = (R+ΔR)/R

Razlitje 5 l olja iz karterja

0,006

1,09

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,1333

0,04

Preglednica 51: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni (alternativni scenarij za delovanje
čistilnih naprav)
Malni

ΔR [µg/l] – CELOTNI DUŠIK

S = (R+ΔR)/R

Neustrezno čiščenje čistilne
naprave in iztok 3,2 m3

0,006

1,00

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,81
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Preglednica 52: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa (alternativni scenarij za
delovanje čistilnih naprav)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – CELOTNI DUŠIK

S = (R+ΔR)/R

Neustrezno čiščenje čistilne
naprave in iztok 3,2 m3

0,007

1,00

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

1,19

6,03E-06

Preglednica 53: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni (alternativni scenarij za uporabo
razstreliv v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – RDX

S = (R+ΔR)/R

231 kg razstreliva – območje PO 11

0,024

1,48

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,05

0,48

Preglednica 54: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa (alternativni scenarij za
uporabo razstreliv v okviru vojaških dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – RDX

S = (R+ΔR)/R

231 kg razstreliva – območje PO 11

0,02

1,40

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,05

0,40

Pri vseh alternativnih scenarijih je S < RO, kar pomeni, da vrednosti relativnih občutljivosti za
obravnavane parametre niso presežene.
10.1.3. Scenarij najslabše možnosti
V preglednicah (Preglednica 55, Preglednica 56, Preglednica 57, Preglednica 58, Preglednica 59,
Preglednica 60, Preglednica 61 in Preglednica 62) so podani izračuni za vrednosti relativne občutljivosti
S za scenarij najslabše možnosti.
Preglednica 55: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni, mineralna olja (najslabši scenarij za
motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – MINERALNA OLJA

S = (R+ΔR)/R

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

Nesreča tanka M-84

59

24,6

S > RO

2,5

23,6

Nesreča helikopterja »Cougar«

95

39

S > RO

2,5

38

Nesreča s cisterno

268

108,2

S > RO

2,5

107,2

Razlitje 410 l iz valjarja

19

8,6

S > RO

2,5

7,6
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Preglednica 56: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni, benzen (najslabši scenarij za motorna
prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – BENZEN

S = (R+ΔR)/R

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

Nesreča tanka M-84

3

26,7

S > RO

0,23

12,9

Nesreča helikopterja »Cougar«

4,8

42,1

S > RO

0,23

20,6

Nesreča s cisterno

13,4

115,9

S > RO

0,23

57,4

Razlitje 410 l iz valjarja

1

9,6

S > RO

0,23

4,3

Preglednica 57: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa, mineralna olja (najslabši
scenarij za motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških
dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – MINERALNA OLJA

S = (R+ΔR)/R

RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

Nesreča tanka M-84

30

13

S > RO

2,5

12

Nesreča helikopterja »Cougar«

48

20,2

S > RO

2,5

19,2

Nesreča s cisterno

303

122,2

S > RO

2,5

121,2

Razlitje 410 l iz valjarja

10

5

S > RO

2,5

4

Preglednica 58: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa, benzen (najslabši scenarij
za motorna prevozna sredstva ter gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v okviru vojaških
dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – BENZEN

S = (R+ΔR)/R

RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

Nesreča tanka M-84

1,5

23,5

S > RO

0,13

11,3

Nesreča helikopterja »Cougar«

2,4

37

S > RO

0,13

18,0

Nesreča s cisterno

15,2

229

S > RO

0,13

114

Razlitje 410 l iz valjarja

0,5

8,5

S > RO

0,13

3,8

Preglednica 59: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni (najslabši scenarij za delovanje čistilnih
naprav)
Malni

ΔR [µg/l] – CELOTNI DUŠIK

S = (R+ΔR)/R

Neustrezno delovanje
čistilne naprave

0,064

1,00

S < RO
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Preglednica 60: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa (najslabši scenarij za
delovanje čistilnih naprav)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – CELOTNI DUŠIK

S = (R+ΔR)/R

Neustrezno delovanje čistilne
naprave

0,072

1,00

S < RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

1,19

6,03E-05

Preglednica 61: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Malni (najslabši scenarij za uporabo razstreliv
v okviru vojaških dejavnosti)
Malni

ΔR [µg/l] – RDX

S = (R+ΔR)/R

231 kg razstreliva – območje PO 11
(konzervativen pristop)

0,242

5,84

ΔRdop
S > RO

0,05

ΔR/ΔRdop
4,84

Preglednica 62: Izračun relativne občutljivosti za vodni vir Vipava – Podlipa (najslabši scenarij za
uporabo razstreliv v okviru vojaških dejavnosti)
Vipava – Podlipa

ΔR [µg/l] – RDX

S = (R+ΔR)/R

231 kg razstreliva – območje PO 11
(konzervativen pristop)

0,198

4,96

S > RO

ΔRdop

ΔR/ΔRdop

0,05

3,96

Pri najslabših scenarijih za motorna prevozna sredstva, gradnjo novih objektov in gradnjo objektov v
okviru vojaških dejavnosti ter za uporabo razstreliv v okviru vojaške dejavnosti je S > RO, kar pomeni,
da so vrednosti relativnih občutljivosti za obravnavane parametre presežene.
Pri najslabšem scenariju za delovanje čistilne naprave je S < RO, kar pomeni, da vrednosti relativnih
občutljivosti za obravnavan parameter nista preseženi.
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11. Predlog zaščitnih ukrepov
S predlogi zaščitnih ukrepov se zagotovi, da bodo tveganja za onesnaženje vodnega telesa, ki izhajajo
iz predvidenih prostorskih ureditev, posegov in vojaških dejavnosti na območju DPN OSVAD
sprejemljiva in s katerimi bo zagotovljeno ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda tudi v prihodnje.
V nadaljevanju je podan celovit pregled varstvenih ukrepov, s katerimi je možno preprečiti, nadzorovati
in sanirati vnose onesnaževal v okolje, glede na namen analize tveganja predvsem tistih, ki bi lahko
negativno vplivali na kakovostno stanje podzemne vode. Pregledno so obravnavani varstveni ukrepi:
1. ki so že predpisani z obstoječo veljavno zakonodajo s področja varovanja okolja, predvsem
podzemne vode
2. ki so upoštevani in vključeni v izdelane strokovne podlage ter Uredbo o DPN OSVAD
3. ki so pripravljeni na osnovi rezultatov analize tveganja, naravnih danosti okolja in skladno z
Uredbo o DPN OSVAD s predvidenimi posegi, gradnjami in dejavnostmi.
Varstveni ukrepi so zasnovani na način, da izhajajo in pokrivajo negativne posledice vplivov na
podzemne vode vseh treh vrst scenarijev razvoja dogodkov na območju DPN OSVAD, normalnega,
alternativnega in najslabšega tako med gradnjo objektov, kot kasneje med obratovanjem, to je med
izvajanjem dejavnosti.
Varstveni ukrepi, ki preprečujejo negativne posledice normalnega scenarija razvoja dogodkov med
gradnjo objektov in njihovim obratovanjem, obsegajo in ponavljajo (po zgoraj navedenih treh
vsebinskih točkah) že uveljavljene zakonske, tehnične, strokovne in upravne predpise, postopke,
normative in standarde za izvajanje gradnje objektov, zbiranja in odvajanja odpadnih voda, izvajanja
vojaških dejavnosti, nadzora izvajanja dejavnosti in monitoringa okoljskih parametrov. V to skupino
ukrepov spadajo npr. predpisi o zagotavljanju tehnične ustreznosti vozil, o zbiranju in čiščenju odpadnih
padavinskih in komunalnih voda, o zagotavljanju ustreznosti izpustov iz čistilnih naprav, okoljskih
predpisov za izvajanje vojaških dejavnosti ipd.
Varstveni ukrepi, ki preprečujejo negativne posledice alternativnih scenarijev razvoja dogodkov,
obsegajo in pokrivajo dogodke, ki se lahko zgodijo navkljub predpisanim ukrepom za normalni razvoj
dogodkov. V to skupino ukrepov spadajo npr. ukrepi o zagotavljanju mobilnih sanitarnih enot na
območjih izključno namenjenih izvajanju obrambe, o stalni uporabi mobilnih lovilcev olj pod
parkiranimi vozili, o zmanjševanju količine onesnaženih odpadnih voda s pokrivanjem objektov (npr.
agregata, pretakalne ploščadi, pralnice za vozila, eko otokov) s streho, o čiščenju terenov po zaključku
vojaških dejavnosti ipd.
Varstveni ukrepi, ki preprečujejo negativne posledice najslabših scenarijev razvoja dogodkov, t.i. črnih
scenarijev, obsegajo in pokrivajo dogodke, ki se lahko zgodijo navkljub upoštevanju predpisanim
ukrepov za normalni in alternativni razvoj dogodkov. V to skupino ukrepov spadajo npr. zahteva, da ima
investitor pripravljen načrt ukrepov v primeru interventnih dogodkov z zagotovljenimi tehničnimi in
človeškimi viri, zahteva, da se na komunalni čistilni napravi v primeru okvare zadrži celotna enodnevna
količina odpadne vode, vgradnja lovilcev olja na parkiriščih, prepoved gradnje rezervoarjev, silosov in
skladišč z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov, prepoved uporabe streliv, obogatenih z uranom,
itd.
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11.1. Varstveni ukrepi, ki so predvideni z Zakonodajo
Odloki/Uredbe o vodovarstvenih območjih
Odlok o zaščitenem območju vodnega izvira Malni in vodnega zajetja Pri Planini pri Rakeku (Uradne
objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 13/1971).
Občinski odlok občine Postojna o varovanju vodnega vira Malni iz leta 1971 ima določeno VVO II, ki se dotika
območja Poček, prekrivanje pa je minimalno oziroma ga praktično ni.

Pravilnik o kriterijh za določitev vodovarstvenih območij (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).
Predlog Uredbe vodovarstvenih območij za vodni vir Malni (MOP).
Predlog Uredbe je v postopku priprave oziroma sprejema.

Zakonodaja o odpadnih vodah
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) določa:
5. člen
(5) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti komunalne odpadne vode so za onesnaževala iz priloge 1 te uredbe, ki se
odvajajo s komunalno odpadno vodo ali se na komunalni čistilni napravi čistijo industrijske odpadne vode, ki taka
onesnaževala vsebujejo, določene v prilogi 2 te uredbe.
12. člen
(1) Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda je prepovedano odvajati v podzemne vode, če gre
za:
1. neposredno odvajanje ali
2. posredno odvajanje na:
– najožjih vodovarstvenih območjih,
– ožjih ali širših vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali
– prispevnih območjih naravnih jezer, razen presihajočih jezer.
(4) Padavinsko odpadno vodo, razen padavinske odpadne vode s streh objektov, je prepovedano odvajati čez posamične
iztoke:
1. neposredno v podzemne vode,
2. posredno v podzemne vode na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh
območjih,
3. neposredno v stoječe celinske površinske vode,
4. neposredno v tekoče celinske površinske vode, ki so:
– kopalne vode ali
– vodotoki na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali
5. neposredno v kopalne vode na morju.
15. člen
(1) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju komunalnih ali skupnih čistilnih naprav mora investitor
ali upravljavec upoštevati lokalne podnebne in druge razmere tako, da naprava ob vseh sezonskih ali drugih nihanjih
podnebnih razmer ali nihanjih obremenitve obratuje v skladu z zahtevami iz te uredbe in predpisov, ki urejajo emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ali emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji komunalne ali skupne čistilne naprave mora investitor zagotoviti gradnjo
objektov za izravnavanje sunkovitega odvajanja komunalne odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz skupne čistilne
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naprave v vode, ki morajo biti dimenzionirani tudi za morebitne motnje, nezgode ali podobne pojave v tehnološkem
postopku.
16. člen
(1) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna
odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Na območju, ki ni območje iz prejšnjega odstavka, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna
odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali posredno v vode izvedejo
ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
17. člen
(2) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je
onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati v:
1. usedalniku, če padavinsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo,
2. usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če padavinsko odpadno vodo odvaja neposredno
ali posredno v vode ter gre za:
– površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu ali parkiranju ali
skladiščenju motornih vozil z maso, enako ali manjšo od 7,5 t, katerih skupna površina je enaka ali večja od 1 ha,
– površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu ali parkiranju ali
skladiščenju motornih vozil z maso, večjo od 7,5 t, katerih skupna površina je enaka ali večja od 0,6 ha,
– javne ceste in tako določa predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ali
– objekte na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih.
21. člen
(2) Odpadna voda se lahko odvaja posredno v podzemno vodo le na območjih, kjer ni vodotokov, če:
– za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe,
– parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali emisije toplote za
odvajanje posredno v vode,
– odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali so škodljivi vplivi odpravljeni ali
zmanjšani na sprejemljivo raven in
– odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na vodovarstvenem območju.
22. člen
(2) Za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo
neposredno ali posredno v vode, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) določa:
8. člen
Mejni vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz male komunalne čistilne naprave s primernim
čiščenjem sta določeni v preglednici 3 priloge 1 te uredbe.
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9. člen
Mejne vrednosti mikrobioloških parametrov odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave z dodatno obdelavo so
določene ločeno za odvajanje v vodotok ali morje v preglednici 4 priloge 1 te uredbe.

10. člen
(4) Za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000
PE, ali iz male komunalne čistilne naprave ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v nepretočni greznici v aglomeraciji s
skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri
onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 8. člena te uredbe.
11. člen
Za komunalno odpadno vodo iz prejšnjega člena mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljena dodatna obdelava tako, da
mikrobiološki parametri ne presegajo mejnih vrednosti za dodatno obdelavo iz 9. člena te uredbe, če gre za iztok:
- neposredno v površinsko vodo ali posredno v podzemno vodo na vplivnem območju kopalnih voda v času kopalne sezone
in gre za komunalno odpadno vodo iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE, ali iz komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 500 PE, ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v nepretočni greznici v
aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE, ali
- posredno v podzemno vodo na območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, če je iztok na zakraselem območju
oziroma na mestu iztoka pri najvišji gladini podzemne vode ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene
cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali zemljin preprečujejo vnos onesnaževal v
podzemno vodo, in gre za komunalno odpadno vodo iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali
iz komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v
nepretočni greznici v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.
17.člen
(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:
- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje v
skladu z 10. členom te uredbe ter njena dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe v komunalni čistilni napravi, ki je
opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz
petega odstavka 21. člena te uredbe pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne
naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, in
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).
(2) Prevzem blata iz druge alineje prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih
glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.
19.člen
(1) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena z:
- javnim kanalizacijskim omrežjem,
- komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te uredbe in dodatno obdelavo v
skladu z 11. členom te uredbe.
21.člen
(1) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:
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- odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in pri tem ne
nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje,
- čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tako, da parametri
onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 8. člena te uredbe, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska
mala komunalna čistilna naprava, ali
- čiščenje komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da
učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK.
(2) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, če ne
gre za objekt iz prve alineje prejšnjega odstavka, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi čiščenje v mali
komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni
proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje
sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda
odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
- predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim
in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno
vodo,
- filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim
enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali
- sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno
priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.
(3) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe
ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska
koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena, na območju
izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, za komunalno odpadno vodo iz te
stavbe zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za
mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali
infiltracijo v skladu s prejšnjim odstavkom in ki ustreza pogojem, da:
- se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za
kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko
zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina
komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,
- njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije
ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer
oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar
ne manj kot 6 m3,
- ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice,
- je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,
- je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje, in
- je zagotovljeno ravnanje z blatom, kakor je v skladu s 17. členom te uredbe predpisano za ravnanje z blatom iz malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(4) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije,
ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena in je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode
v objektu manjše od 50 PE, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi zbiranje v nepretočni greznici, če:
1. čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z drugo ali tretjo alinejo prvega odstavka tega člena ali v skladu z drugim ali
tretjim odstavkom tega člena ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer,
ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno),
ali gre za komunalno odpadno vodo iz objekta brez stalno zaposlenih oseb, razvrščenega po klasifikacijskih ravneh v skladu s
predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena:
- stavba za opravljanje verskih obredov s klasifikacijsko številko 12721,
- pokopališka stavba s klasifikacijsko številko 12722 (npr. mrliška vežica s spremljajočimi objekti),
- kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, s klasifikacijsko številko 12730, ali
- daljinski (prenosni) elektroenergetski vod s klasifikacijsko številko 22140 (npr. transformatorska postaja) in
2. ta nepretočna greznica ustreza pogojem, da:
- se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za
kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko
zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina
komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,
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- njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 m3, razen če gre za objekt brez stalno
zaposlenih oseb, razvrščen po klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte
državnega pomena, iz prejšnje točke, kjer njena koristna prostornina znaša najmanj 3 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3,
- je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in
- se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe.
(5) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije,
ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ta objekt opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo,
enako ali večjo od 50 PE, če za blato zagotovi ravnanje v skladu s 17. členom te uredbe.
(6) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice iz tega člena zagotovi
investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.

11.2. Varstveni ukrepi, ki so predvideni s projektom (v oklepaju so navedeni členi po Uredbi o DPN
OSVAD)
(Pomembnejši ukrepi, po mnenju avtorjev te dopolnitve strokovnih podlag, so podčrtani)

PO 1/2, PO 36/37, PO 38/39, PO 56/57 Taborni prostor (11. člen DPN)
Taborni prostori in parkirišča se izvedejo po izkazanih potrebah in postopno, ohranjajo se v travniški
rabi in se ne ograjujejo. Parkirišča se ne osvetljujejo.
Gradbenih in zemeljskih del se ne izvaja. V času parkiranja se pod vozila postavi mobilne lovilce olj. Na
parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati in popravljati vozil.
Komunalna odpadna voda se zbira v prenosnih sanitarnih objektih (prenosni kemični WC) in odvaža na
čiščenje v čistilno napravo. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz odpadne
vode iz prenosnih sanitarnih objektov na centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati
na čistilni napravi na območju vadišča Poček (op. avt.).
Odpadki se zbirajo v mobilnih EKO-otokih za ločeno zbiranje odpadkov.
PO 3 Pralnica za vozila (12. člen DPN)
Pralnica za vozila je namenjena pranju vozil SV. Zgradita se betonska ploščad površine do 1500 m² (s 4
navozi za vozila in približno 10 m pasom okrog navozov, z lovilcem olj in maščob ter z rezervoarjem za
prečiščevanje) in makadamski priključek na obstoječo cesto.
Odpadne vode iz pralnic za vozila ni dovoljeno ponikati. Pralnice za vozila morajo imeti vodotesen in
zaprt krog odpadnih vod s čiščenjem in ponovno uporabo ter morajo biti opremljene z lovilcem olj in
maščob ter rezervoarjem za prečiščevanje. Uporaba detergentov ni dopustna.
PO 4 Umetno jezero (13. člen DPN)
V enoti se zgradi umetno jezero z neprepustnim dnom tlorisa do 2400 m² in globine do 4,00 m. Dno
jezera je betonska plošča. Ukrepi v zvezi s čiščenjem jezera se določijo v navodilih za obratovanje
objekta. Vode iz umetnega jezera ni dopustno spuščati v podtalje. Voda za polnjenje umetnega jezera
se zagotavlja z deževnico in z dovažanjem s cisterno iz lastnih virov (deževnica ali vodovod).
PO 5, PO 84 Vzletišče za brezpilotna letala (14. člen DPN)
PO 6 Vadišče za bojna vozila (15. člen DPN)
PO 7 Pripravljalno območje (16. člen DPN)
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PO 8/35 Urjenje taktike napad – obramba (17. člen DPN)
PO 9 Urjenje uporabe železnice (18. člen DPN)
PO 10 Boj v naselju (19. člen DPN)
Objekt za nastanitev se priključi na sistem utekočinjenega naftnega plina z zunanjo plinsko cisterno
prostornine 5 m³. Zgradi se komunalna biološka čistilna naprava.
Odpadki se zbirajo v mobilnih EKO-otokih za ločeno zbiranje odpadkov.
Oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi se uredi tako, da omogoča varno dostavo ter varno
pretakanje goriv in maziv na zato predvideni vodotesni pretakalni ploščadi, opremljeni z lovilci olj in
peskolovom.
PO 11 Območje ciljev (20. člen DPN)
PO 19, PO 65 Vzletišče za helikopterje (21. člen DPN)
Betonski ploščadi in cesta se odvodnjavajo z drenažnimi jarki, ki se na iztoku opremijo s peskolovom in
lovilcem olj.
PO 20 Taktični operativni center (22. člen DPN)
Nepretočna triprekatna greznica. Odplaka iz greznic se odvaža na komunalno čistilno napravo za
obdelavo odpadne vode iz greznic. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz
odpadne vode na CČN v Postojno, ne sme pa se odvažati na čistilni napravi na območju vadišča Poček
(op. avt.).
PO 21 Retranslacija in vmesna radiorelejna postaja (23. člen DPN)
PO 22/23 Taborni prostor (24. člen DPN)
Odpadna komunalna voda se zbira (prenosni kemični WC) in odvaža na najbližjo čistilno napravo.
Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz odpadne vode iz prenosnih sanitarnih
objektov na CČN v Postojno, ne sme pa se odvažati na čistilni napravi na območju vadišča Poček (op.
avt.).
Na območju tabornega prostora se zagotovi mobilen EKO otok za ločeno zbiranje odpadkov (papir,
plastika, karton, steklo).
Padavinska voda se steka v meteorne jaške s peskolovom. Od tam teče v koalescentni lovilec olj, nato
pa v ponikovalno polje, ki se ga postavi ob parkirišču.
PO 24 Kurirska pot (25. člen DPN)
PO 26 Vadišče minsko eksplozivnih sredstev (26. člen DPN)
PO 27, PO 28 Dekontaminacijska postaja (27. člen DPN)
Zgrajena bosta zbiralnik čiste padavinske vode in rezervoar za zajem odpadne komunalne vode.
Uporabljalo se bo kemično sredstvo, ki omogoča, da se voda peni. Voda je certificirano čista in se bo
ponikala. Zgradi se lovilec olj.
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PO 31, PO 54 Parkirišče (28. člen DPN)
V enoti PO 31 Parkirišče se zgradi makadamsko parkirišče v velikosti do 550 m². Pod njim se zgradi
betonska neprepustna plast, s čimer se prepreči morebitno izlivanje onesnažene vode izven teh površin
tako, da se voda s parkirišč zbere in odvaja skozi iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne
vode s teh površin na površje tal ali s ponikanjem prek lovilcev olj.
(3) Na parkirnih mestih ni dopustno pranje, vzdrževanje in popravljanje vozil.
PO 32, PO 76 Opazovalna točka (29. člen DPN)
PO 33 Urjenje postopkov JRKBO zaščite (Jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambne) (30.
člen DPN)
Pri usposabljanju JRKBO se uporabljajo izključno vadbena sredstva. Uporaba snovi, ki negativno vplivajo
na rastlinske in živalske vrste, ni dopustna.
Predvidi se zbiralnik čiste padavinske vode, ter mobilno oskrbo s pitno vodo in korita s pipami. Voda se
bo uporabljala zgolj za umivanje rok in obraza. Voda ne bo kontaminirana in se bo ponikala.
PO 34 Center Bile (31. člen DPN)
Odpadna voda iz pralnic za vozila 34-8 ne sme ponikati. Pralnice za vozila morajo imeti vodotesen in
zaprt krog odpadnih vod s čiščenjem in ponovno uporabo ter morajo biti opremljene z lovilcem olj in
maščob ter rezervoarjem za prečiščevanje. Uporaba detergentov ni dopustna.
Zgradi se komunalna biološka čistilna naprava s ponikanjem.
Čista meteorna voda iz objektov v enoti PO 34 se po zunanjem kanalizacijskem omrežju spelje v dva
podzemna zbiralnika deževnice.
Kotlovnica za ogrevanje je na biomaso.
Odpadki se zbirajo na stalnem EKO-otoku za ločeno zbiranje odpadkov.
Oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi na zato predvideni vodotesni pretakalni ploščadi,
opremljeni z lovilci olj in peskolovom.
PO 40, PO 41/43, PO 42, PO 44, PO 45 Pričakovalno območje – vadbeni položaj (32. člen DPN)
PO 46/47, PO 79 Ognjeni položaj – vadbeni položaj (33. člen DPN)
PO 50/53, PO 49/52, PO 62/63 Artilerijska opazovalnica s parkiriščem (34. člen DPN)
Komunalna odpadna voda se zbira v prenosnih sanitarnih objektih in odvaža na čiščenje v čistilno
napravo. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz odpadne vode iz prenosnih
sanitarnih objektov na centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati na čistilni napravi
na območju vadišča Poček (op. avt.).
PO 51, PO 55, PO 83 Artilerijska opazovalnica (35. člen DPN)
Komunalna odpadna voda (PO 55) se zbira v prenosnih sanitarnih objektih in odvaža na čiščenje v
čistilno napravo. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz odpadne vode iz
prenosnih sanitarnih objektov na centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati na čistilni
napravi na območju vadišča Poček (op. avt.).
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PO 58 Strelišče (36. člen DPN)
Pod makadamskim parkiriščem se zgradi neprepustna plast, zato da se prepreči morebitno izlivanje
onesnažene vode izven teh površin. Voda s parkirišč se zbere in odvaja skozi iztok ali iztočni objekt za
odvajanje padavinske odpadne vode s teh površin na površje tal ali s ponikanjem prek lovilcev olj.
PO 59 Met ročne bombe (37. člen DPN)
PO 60 Skladišče minskih eksplozivnih sredstev – MES (38. člen DPN)
V okviru priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, se za območje skladiščenja minskih eksplozivnih sredstev izdela študija ogroženosti. Študija
vsebuje analizo podrobne umestitve v prostor, namembnosti posameznih objektov, razporeditve,
količine, vrste in načina skladiščenja sredstev ter varnostne zaščite. Na podlagi študije se zasnujejo
objekti in spremljajoče ureditve ter določijo varnostna območja skladišča, režimi dela in varnostni
ukrepi, vključno z ukrepi za varstvo vodnih virov.
PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev (39. člen DPN)
PO 66 Taktično območje s tarčami (40. člen DPN)
PO 67 Ognjeni – vadbeni položaj (41. člen DPN)
Gradbenih in zemeljskih del se ne izvaja.
V času parkiranja se pod vozila postavlja mobilne lovilce olj.
PO 71, PO 72, PO 73 Stolp za mikrovalovne oddajnike – sistem za simulacijo taktičnega delovanja (42.
člen DPN)
PO 85 Krožna taktična cesta za bojna vozila (43. člen DPN)
PO 86 Ognjeni vadbeni položaj (44. člen DPN)
Gradbena in zemeljska dela se ne izvajajo.
PO 87 Vadbeni položaj Veliki Javornik (45. člen DPN)
BA 13/77 Taborni prostor (47. člen DPN)
Gradbenih in zemeljskih del se ne izvaja.
V času parkiranja se pod vozila postavlja mobilne lovilce olj.
Na parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati in popravljati vozil.
Komunalna odpadna voda se zbira v prenosnih sanitarnih objektih (prenosni kemični WC) in odvaža na
čiščenje v čistilno napravo. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz odpadne
vode iz prenosnih sanitarnih objektov na centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati
na čistilni napravi na območju vadišča Poček (op. avt.).
Odpadki se zbirajo v mobilnih EKO-otokih za ločeno zbiranje odpadkov.
BA 14 Strelišče (48. člen DPN)
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BA 15 Pralnica za vozila (49. člen DPN)
Ploščad bo betonska, s 4 navozi za vozila in približno 10 m pasom okrog navozov, z lovilcem olj in maščob
ter z rezervoarjem za prečiščevanje vode
Odpadna voda iz pralnic za vozila ne sme ponikati. Pralnice za vozila morajo imeti vodotesen in zaprt
krog odpadnih vod s čiščenjem in ponovno uporabo ter morajo biti opremljene z lovilcem olj in maščob
ter rezervoarjem za prečiščevanje. Uporaba detergentov ni dopustna.
BA 75, BA 80 Opazovalni stolp (50. člen DPN)
Čista meteorna voda iz opazovalnih stolpov v enotah BA 75 in BA 80 se spelje v zbiralnik deževnice
prostornine 5000 litrov. Deževnica se uporabi za porabnike sanitarne vode v teh enotah. Tako BA 75 in
BA 80 dobita svojo nepretočno triprekatno greznico. Odplaka iz greznic se odvaža na komunalno
čistilno napravo za obdelavo odpadne vode iz greznic. Zbiranje komunalne odpadne vode mora biti
zagotovljeno po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz odpadne vode iz
prenosnih sanitarnih objektov na centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati na
čistilni napravi na območju vadišča Poček (op. avt.).
BA 82 Ognjeni položaj – vadbeni položaj (51. člen DPN)
SPLOŠNE POMEMBNE ZADEVE
Odvodnjavanje padavinske vode z asfaltiranih parkirišč bo potekalo preko prečnih in vzdolžnih sklonov
na parkirišču. Padavinska voda se bo stekala v meteorne jaške s peskolovom. Od tam bo odtekla v
koalescentni lovilec olj, nato pa v ponikovalno polje, ki se ga postavi ob parkirišču. Odvodnjavanje
padavinske vode z makadamskih parkirišč bo potekalo s prelivanjem vode preko brežin, ter s
pronicanjem skozi makadamsko podlago.
62. člen DPN (kanalizacija)
(1) Komunalna odpadna voda iz objektov v enoti PO 34 in iz objektov v enot PO 10 se z internim
kanalizacijskim sistemom spelje v biološki čistilni napravi v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Zagotovljen mora biti iztok ali iztočni
objekt za odvajanje padavinske odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla. Pri odvajanju
komunalne odpadne vode iz čistilne naprave na površje tal ali s ponikanjem v tla na območju kraških in
razpoklinskih vodonosnikov se zagotavlja ponikanje prek objekta za ponikanje vode, katerega
prostornina za zadrževanje očiščene komunalne odpadne vode ne sme biti manjša od povprečne
dnevne količine, odvedene iz čistilne naprave. Med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino
podzemne vode mora biti plast neomočenih sedimentov ali kamnin oziroma plast filtrirnega materiala,
debela najmanj 1 m.
(2) Komunalna odpadna voda iz objektov v enotah PO 20, BA 75 in BA 80 se spelje v neprepustne
nepretočne triprekatne greznice. Odplaka iz greznic se odvaža na komunalno čistilno napravo za
obdelavo odpadne vode iz greznic. Zbiranje komunalne odpadne vode mora biti zagotovljeno po
predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(3) Komunalna odpadna voda iz pralnic za vozila v PO 3, BA 15 in iz pralnice 34-8 v enoti PO 34 ne sme
ponikati. Pralnice za vozila morajo imeti vodotesen in zaprt krog odpadnih vod s čiščenjem in ponovno
uporabo ter morajo biti opremljene z lovilcem olj in maščob ter rezervoarjem za prečiščevanje. Uporaba
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detergentov ni dopustna.
(4) Komunalna odpadna voda s tabornih prostorov v enotah PO 1/2, PO 22/23, PO 36/37, PO 38/39,
PO 56/57, BA 13/77 in artilerijskih opazovalnic v enotah PO 50/53, PO 55 se zbira v prenosnih sanitarnih
objektih in odvaža na čiščenje v čistilno napravo.
(5) Meteorna odpadna voda z načrtovanih utrjenih povoznih in manipulacijskih površin ponika prek
lovilcev olj, ki ustrezajo standardu SIST EN 858-2.
(6) Čiste meteorne vode s strešnih in drugih neonesnaženih površin se kar najbolj uporabijo za
sanitarne in tehnološke vode. Neuporabljena čista padavinska voda s strešnih površin lahko ponika v
tla, ponikovalnice so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Zagotovljen mora biti
iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla.
76. člen DPN (varstvo voda in tal)
(1) Med obratovanjem vadišča se izvajajo naslednji ukrepi:
zaradi varovanja količine vodnih virov se zgradi ločen sistem za požarno varnost, zaprt sistem
pralnic za vozila in zbiranje meteorne vode s strešin,
ob iztekanju goriv in maziv ali drugih nevarnih snovi se takoj uporabi nevtralizacijsko
sredstvo, onesnažena zemljina pa se odstrani v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki, ter se preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki, pri čiščenju
nafte ali naftnih derivatov je potreben stalen nadzor nad delovanjem lovilca olj, če so
količine teh snovi v lovilcu olj in maščob prevelike, jih je treba sproti odstranjevati, površine,
na katerih poteka oskrba prevoznih vozil in drugih naprav, pa se uredijo tako, da ni mogoče
odtekanje nevarnih snovi, odpadnih ali izcednih vod v tla,
oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi se uredi tako, da omogoča varno dostavo
ter varno pretakanje goriv in maziv na zato predvideni vodotesni pretakalni ploščadi,
opremljeni z lovilci olj in peskolovom, čemur ustrezajo asfaltirana parkirišča v enotah PO 10,
PO 22/23 in PO 34,
prepovedano je pranje, vzdrževanje ali popravljanje vozil ter skladiščenja goriv in nevarnih
snovi in natakanja goriva v vozila na vseh parkiriščih ter vzletiščih in drugih utrjenih
ploščadih, ki niso urejena kot vodotesna ploščad, opremljena z lovilci olj,
ploščadi za pranje vozil in strojev se zgradijo kot neprepustne sklede, tako da se ulovi celotna
morebitna izlita količina vode za pranje,
na območju parkirišč, ki niso zgrajena z neprepustno plastjo in kontroliranim zbiranjem in
odvajanjem onesnažene vode in so locirana na območjih, izključno namenjenih izvajanju
obrambne dejavnosti, je parkiranje dopustno le za vozila Slovenske vojske. Pod tovorna in
bojna vozila se podstavijo lovilne posode ali pivniki, s katerimi se prepreči onesnaževanje tal
in podzemne vode z nevarnimi tekočinami. Uporabljene mastne krpe in pivnike je treba
takoj shraniti v neprepustne in označene posode ter jih po usposabljanju odpeljati v
tehnične enote/vojašnice, od koder jih odpelje pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov. Na
parkirnih mestih ni dopustno prati, vzdrževati ali popravljati vozil,
na vzletiščih za helikopterje ni dopustno skladiščenje goriva, maziv in drugih nevarnih snovi
ter natakanje goriva,
pri ureditvi parkirišč, pralnic in površin za vzdrževanje vozil se upoštevajo predpisi, ki urejajo
emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila,
če obstaja nevarnost odplavljanja materiala, se meteorne vode z asfaltiranih prometnih
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površin, parkirišč in manipulativnih površin odvajajo prek lovilcev olj in maščob ter
usedalnikov,
za začasno zbiranje nevarnih odpadkov je treba zagotoviti primerno mesto (neprepustna
podlaga, lovilna posoda s pokrovom, varovanje), če se uporablja lovilna posoda za
deponiranje nevarnih odpadkov, se zaščiti s pokrovom, da se onemogoči zbiranje meteorne
vode v posodi,
med obratovanjem se ostanki kemijskih sredstev nemudoma odstranijo, da se prepreči
njihovo razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh ter posledično v podzemni vodi,
v enotah, kjer se izvaja urjenje v streljanju, se nemudoma po vsakem usposabljanju
odstranijo ostanki streliva, ki bi lahko povzročili razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v
tleh. Če je za tarčo urejen nasip, se zemljina preseje in iz nje izločijo ostanki streliva.

(2) Med gradnjo se poleg ukrepov, navedenih v drugi, tretji, četrti, peti in deseti alineji prejšnjega
odstavka, izvajajo še naslednji ukrepi:
zagotovijo se zaščitni ukrepi ob razlitju nevarnih škodljivih tekočin iz delovnih strojev
(ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja), stroji in naprave se redno vzdržujejo,
gradbeni odpadki se ločeno po vrstah predajo pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu in
odstranjevalcu gradbenih odpadkov,
postopnost izvedbe se načrtuje tako, da se ne povzroča škodljiv vpliv na vodni režim ali
stanje voda ter na poplavno varnost na vplivnem območju,
med gradnjo je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov
ali na poplavna območja, po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih deponij,
ploščadi za pretakanje goriva in pranje vozil in delovnih strojev se zgradijo kot neprepustne
sklede, tako da se ulovi celotna morebitna izlita količina goriva in vode za pranje,
rodovitni del prsti se deponira ločeno zaradi ponovne uporabe za sanacijo degradiranih
površin,
razgaljena zemljišča, ki nastanejo ob gradnji objektov in preoblikovanju reliefa, je treba po
končanju del takoj zatraviti in ozeleneti. Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti erozijo na
območju posegov.

11.3. Varstveni ukrepi, ki izhajajo iz pričujočih dopolnitev strokovnih podlag
11.3.1. Splošni ukrepi
1. Ukrepe varovanja podzemne vode je nujno vključiti v projektno dokumentacijo IDP in vse višje
faze projektiranja (DGD, PZI), v katerih je potrebno posamezne detajlneje opredeljene tehnične
rešitve obravnavati v novelirani analizi tveganja za onesnaženje podzemne vode.
2. Za posamezne objekte (npr. KČN …) je v višjih fazah projektiranja potrebno na projektirano
dokumentacijo izdelati posebne analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne
vode.
3. Investitor del mora pravočasno pred začetkom gradnje posameznega objekta predložiti načrt
in časovno obdobje izvajanja gradbenih del upravljavcu vodnega vira. Ta mora imeti v skladu s
tem pripravljen načrt za zagotavljanje oskrbe v primeru nesreče in predvideti kontrolo stanja
vode na vodnem viru. Investitor naj se z upravljavcem vodooskrbnega sistema uskladi glede
ugotovitve stanja pred gradnjo, načina spremljanja stanja med gradnjo ter preventivnih in
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4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

interventnih ukrepov v primeru onesnaženja in po potrebi zagotavljanja nadomestnega
vodnega vira.
Obsega vojaške vadbene dejavnosti ni dovoljeno povečati v primerjavi s statističnimi kazalci
aktivnosti v zadnjih letih, ki je po kriteriju letne porabe (raz)streliv in eksplozivnih sredstev v
zadnjih 5 letih znašala povprečno 11.000 kg. Vsako dodatno povečanje aktivnosti, oziroma
aktivnosti, za katere se vnaprej lahko predvideva, da bodo vplivale na preseganje letne bilance
porabe razstreliv in eksplozivnih sredstev je potrebno presoditi glede na lokacijo povečanja
dejavnosti in obseg le-te s posebno analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne
vode.
Gradnja na območju vodonosnika (vključno z izkopi, injektiranjem in ukrepi za temeljenje) ne
sme zaznavno vplivati na smer niti količino pretakanja vode (v predlogu DPN je to upoštevano).
Zadrževalniki in akumulacije ne smejo povzročiti večjih vplivov na gladino podzemne vode niti,
posledično, na vegetacijo (v predlogu DPN je to upoštevano). Iz prejete in v tej analizi tveganja
obravnavane dokumentacije izhaja, da objekti niso projektirani tako globoko, da bi lahko segali
pod najvišjo gladino podzemne vode. Na območju presihajočih jezer, kjer je najvišja gladina
podzemne vode nad površjem, ni predvidenih objektov in dejavnosti. Morebitne spremembe
v višjih fazah projektiranja bodo preverjane s posebnimi analizami tveganja, oziroma s
hidrogeološkim nadzorom med gradnjo. Dodaten poseben monitoring ni potreben.
Investitor mora imeti tekom obratovanja objektov:
 pripravljen načrt ukrepov v primeru interventnih dogodkov (sanacija razlitja večje količine
goriva; izpad in nedelovanje KČN; nepredviden dogodek na vadbenih poligonih in
strelišču),
 stalno na voljo zadostno število usposobljenega osebja (lahko tudi pogodbeno) in
tehničnih sredstev za takojšnjo izvedbo sanacijskih del v primeru nepredvidenega dogodka
(havarije).
Ogrevanje na kurilno olje ni dovoljeno (v predlogu DPN je to upoštevano).
Prepovedana je uporaba streliva oziroma projektilov, obogatenih z uranom.
Prepovedana je gradnja rezervoarjev, silosov in skladišč z nevarnimi snovmi in odlagališč
odpadkov (v predlogu DPN je to upoštevano).
Prepovedana je gradnja objektov in naprav, ki bi posegali globlje kot 2 m nad najvišjo gladino
podzemne vode. Iz prejete in v tej analizi tveganja obravnavane dokumentacije izhaja, da
objekti niso projektirani tako globoko, da bi lahko segali pod najvišjo gladino podzemne vode.
Na območju presihajočih jezer, kjer je najvišja gladina podzemne vode nad površjem, ni
predvidenih objektov in dejavnosti. Morebitne spremembe v višjih fazah projektiranja bodo
preverjane s posebnimi analizami tveganja, oziroma s hidrogeološkim nadzorom med gradnjo.
Dodaten poseben monitoring ni potreben.
Ponikanje je (v skladu s posebnimi pogoji – Uredba) dopustno za čiste odpadne vode (strešne
vode) (v predlogu DPN je to upoštevano).
Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag je, da se izvaja odvoz odpadne vode iz prenosnih
sanitarnih objektov na centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati na čistilni
napravi na območju vadišča Poček.
Ponikanje prečiščene odpadne vode je dovoljeno izjemoma v skladu s posebnimi pogoji in
predpisi o odvajanju odpadnih vod – pod pogojem »pp«, da se na končno stanje v višjih fazah
projektiranja (DGD, PZI), dokaže neškodljivost z analizo tveganja. Pri tem vode iz izpusta ne
smejo na podzemni vodi povzročiti:
 zaznavnega vpliva na vonj,

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, p.p. 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si

130

Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji)

15.

16.
17.

18.
19.

20.
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 pomanjkanja kisika,
 spremembe pH,
 spremembe temperature vode (±4 °C),
 motnosti vode,
 obarvanosti vode,
 povečanja koncentracije snovi v podzemni vodi čez mejo relativne občutljivosti,
 škodljivega vpliva na podzemni ekosistem,
 povečanja koncentracije snovi v sedimentih in inertnem materialu vodonosnika.
Te zahteve veljajo za obstoječe in nove naprave, danes ali kadarkoli v prihodnosti. Če se
kadarkoli kasneje ugotovi, da zahteve iz prejšnjih dveh točk niso izpolnjene, mora uporabnik
izpust ustrezno urediti.
Obvezno je sprotno preprečevanje erozijskih procesov, ki bi nastajali zaradi fizične degradacije
tal, kot posledice vojaških aktivnosti.
Vse vode iz utrjenih površin (cesta, parkirišča, ploščadi, črpalka, počivališče,…) morajo biti
zaradi možne kontaminacije z nevarnimi snovmi zbrane in primarno očiščene v lovilnikih
ogljikovodikov s koalescentnimi filtri. Lovilniki ogljikovodikov s koalescentmimi filtri morajo biti
dimenzionirani na pričakovan volumen meteorne vode in na pričakovan maksimalni volumen
enkratnega izlitja snovi iz največjega rezervoarja. Lovilniki olj morajo ustrezati standardu SIST
EN 858-2.
Za zmanjšanje odpadnih voda iz utrjenih površin je potrebno vsa parkirišča, kjer je predvideno
stalno parkiranje strojev, bojnih, transportnih in osebnih vozil, pokriti z nadstrešnico.
Za upravljanje z lovilniki olj mora investitor:
 imenovati odgovorno osebo,
 pripraviti Pravilnik/navodila za upravljanje in vzdrževanje,
 pripraviti in voditi dnevnik obratovanja in vzdrževanja,
 imeti sklenjeno pogodbo s podjetjem, pooblaščenim za zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov ter
 redno izvajati vzdrževanje.
Objekti in naprave morajo imeti urejeno enostavno in zanesljivo ugotavljanje morebitnega
puščanja in zadržanje puščanja.
Za gradnje in naprave, ki lahko predstavljajo nevarnost za podzemno vodo, mora biti predviden
sistem nadzora, monitoringa, alarmiranja in obveščanja.
Obvezen je nadzor nad kakovostjo odpadnih voda, ki se spuščajo v okolje. Monitoring
prečiščene odpadne vode iz KČN je predpisan s temi dopolnitvami strokovnih podlag.
Obvezen je monitoring podzemne vode (predpisan s temi dopolnitvami strokovnih podlag).
Obvezen je monitoring tal (predpisan s temi dopolnitvami strokovnih podlag; tudi meritve
radiaktivnosti). Pooblaščena inštitucija izdela elaborat monitoringa tal, ki vključuje tudi nadzor
radioaktivnega onesnaženja tal.

11.3.2. Ukrepi med gradnjo
Podrobni ukrepi so predstavljeni v Prilogi 8.
Dodatni projektni ukrepi, glede na predlog DPN
PO 1/2, PO 36/37, PO 38/39 – Taborni prostor: mobilne EKO-otoke se prekrije s streho.
PO 3 – Pralnica za vozila: objekt se prekrije s streho.
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PO 10 – Boj v naselju:
 transformatorska postaja, dizelski agregat se prekrije s streho
 mobilni EKO-otok se prekrije s streho
 pretakalna ploščad se prekrije s streho, obvezna vodotesna izvedba-betonska ploščad z robniki,
zadrževalni volumen 1,5 X volumna rezervoarja
 Komunalna čistilna naprava: Ker je lokacija znotraj vodovarstvenega območja, naj se pri
projektiranju čistilne naprave upošteva najboljša razpoložljiva tehnologija, pri čemer se poleg
parametrov (KPK, BPK5, amonij, nitrat, fosfor..) iz odpadne vode v čim večji meri odstranijo tudi
mikroorganizmi (npr. membranske čistilne naprave-MBR). Odpadna komunalna voda vsebuje
namreč veliko (milijone) mikroorganizmov, katerih število se zmanjša preko različnih vrst
čiščenja.
PO 22/23 – Taborni prostor: mobilni EKO-otok se prekrije s streho.
PO 34 – Center Bile:
 postavitev agregata na vodotesno ploščad, pokrito s streho.
 Pretakalna ploščad se prekrije s streho, obvezna vodotesna izvedba-betonska ploščad z robniki,
zadrževalni volumen 1,5 X volumna rezervoarja.
 Pralnica za vozila se prekrije s streho.
 Stalni EKO-otok se prekrije s streho.
 Transformatorska postaja: pokrito s streho, betonska ploščad z lovilno skledo.
 Komunalna čistilna naprava: Ker je lokacija znotraj vodovarstvenega območja, naj se pri
projektiranju čistilne naprave upošteva najboljša razpoložljiva tehnologija, pri čemer se poleg
parametrov (KPK, BPK5, amonij, nitrat, fosfor..) iz odpadne vode v čim večji meri odstranijo tudi
mikroorganizmi (npr. membranske čistilne naprave-MBR). Odpadna komunalna voda vsebuje
namreč veliko (milijone) mikroorganizmov, katerih število se zmanjša preko različnih vrst
čiščenja. Primerjava med kvaliteto prečiščene odpadne vode pri različnih tehnologijah je v
preglednici (Preglednica 63).
Preglednica 63: Primerjava kvalitete izpusta prečiščene komunalne odpadne vode pri različnih
tehnologijah obdelave (Gorjan, 2012)
Zmogljivost čistilne naprave
Parameter

Izražen kot

Enota

MBR

Klasična

SBR

Neraztopljene snovi

-

mg/l

0

15

15

Amonijev dušik

N

mg/l

5

5

5

Celotni dušik

N

mg/l

15

15

15

KPK

O2

mg/l

50

70

70

BPK5

O2

mg/l

5

10

10

Celotni fosfor

P

mg/l

2

2

2

št./100 ml

10

1000

1000

Escherichia coli

BA 13/77 – Taborni prostor: mobilni EKO-otok se prekrije s streho.
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BA 15 – Pralnica za vozila: pralnica za vozila se prekrije s streho.
Udeleženci gradnje
Vsi udeleženci delovnih postopkov, investitor, nadzorno osebje in izvajalci morajo biti seznanjeni z
dejstvom, da se dela izvajajo na vodovarstvenem območju in z vodovarstvenimi ukrepi. Investitor mora
z vsakim izvajalcem oziroma udeleženci izvesti dokumentiran uvajalni/pripravljalni tečaj.
Vsi udeleženci delovnih postopkov, investitor, nadzorno osebje in izvajalci, morajo imeti imenovane in
zadolžene odgovorne osebe za zagotavljanje in izvajanje vodovarstvenih ukrepov.
Za vse delovne postopke morajo biti pripravljena navodila za varno delo na vodovarstvenem območju.
Izvajanje vodovarstvenih ukrepov ter odgovorno osebje morajo biti zapisani v vse pogodbe o delu,
dnevnike in drugo dokumentacijo o izvajanju dejavnosti.
Med izvajanjem gradbenih del je poleg gradbenega nadzora obvezen tudi hidrogeološki nadzor.
Stroji, transporta in osebna vozila
Za delo na vodovarstvenem območju je dovoljeno uporabljati samo tehnično brezhibne delovne stroje,
transportna in osebna vozila, kar morajo izvajalci dokazati z veljavnimi dokumenti.
Pod vse parkirane delovne stroje, transportna in osebna vozila je obvezno postavljati lovilne sklede.
Izvajalci del morajo imeti na voljo zadostno število lovilnih skled.
Pranje vozil na gradbišču ni dovoljeno.
Vsako delovišče mora imeti določeno mesto, kjer se izvajajo oskrba delovnih strojev z gorivom in nujna
vzdrževalna dela. Ta prostor mora biti opremljen z zadosti veliko neprepustno folijo, pokrito z 10 cm
peščenega sloja, oziroma kako drugače pripravljenim lovilnim bazenom.
Dovoljena je oskrba delovnih strojev z gorivom in nujna vzdrževalna dela na delovnih strojih. Oskrbo z
gorivom se izvede na za to določenem mestu, ki je pripravljeno po navodilu v zgornjem odstavku.
Zbiranje odpadkov v času gradnje
Na vseh deloviščih morajo biti postavljeni kontejnerji za zbiranje odpadkov. Urejen mora biti odvoz
odpadkov, bodisi enotno za vsa delovišča, bodisi parcialno za vsako delovišče oziroma izvajalca posebej.
Za zbiranje in odvoz odpadkov mora biti zadolženo odgovorno podjetje in odgovorna oseba. Voditi je
potrebno dnevnik zbiranja in odvoza odpadkov z delovišč.
Mobilni kemični WC-ji med gradnjo
Na vseh deloviščih morajo biti postavljeni mobilni kemični WC-ji. Urejen mora biti redni odvoz in
praznjenje mobilnih kemičnih WC-jev na komunalni čistilni napravi, bodisi enotno za vsa delovišča,
bodisi parcialno za vsako delovišče oziroma izvajalca posebej. Za zbiranje in odvoz mobilnih kemičnih
WC-jev mora biti zadolženo odgovorno podjetje in odgovorna oseba. Voditi je potrebno dnevnik odvoza
in praznenja mobilnih kemičnih WC-jev z delovišč.
Protierozijski ukrepi
Skrbeti je treba, da je naenkrat odprtih čim manj površin, ki ne smejo presegati razpoložljivih kapacitet
za intervencijo ob havariji. Infrastrukturne jarke (TK, elektrika, vodovod, kanalizacija…) je obvezno
sproti zasipavati. Največja naenkrat odprta dolžina jarka ne sme biti daljša od 40 m.
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Pri delu je treba upoštevati hidrometeorološke pogoje in v času močnejših padavin ne odpirati novih
ali večjih površin.
Humus, ki se odgrinja pri gradbenih delih, je obvezno deponirati na primernem mestu čim bližje
delovišču in ga obvezno vgrajevati nazaj oziroma uporabljati za rekultivacijo površin.
Za rekultivacijo-zatravitev površin ni dovoljeno uporabljati kemičnih zaščitnih sredstev. Protierozijska
zaščita se lahko izvede s hidromulčingom. Vnos gnojil mora ustrezati dovoljenim vnosom za
vodovarstvena območja na krasu.
Vnos materiala
Vnos materiala se lahko izvaja po določilih Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni
list RS, št. 34/2008 in 61/2011). Slednje med drugim pomeni: za zasipavanje jarkov, gradnjo nasipov,
izravnave terena, gradnjo makadamskih cest in parkirišč ipd. se prvenstveno uporablja na licu mesta
izkopan material. Drugi naravni ali umetni materiali, ki jih je nujno pripeljati od drugod (tamponi,
drenažni pesek ipd.) in vgraditi, morajo biti pregledani skladno z določili te Uredbe upoštevaje
primernost za vgradnjo na vodovarstvenem območju (z dokazilom proizvajalca).
Pri uporabi na licu mesta izkopanih materialov je potrebno ob morebitnih indikacijah onesnaženja
opraviti oceno odpadka tudi za lokalni material in ga po potrebi nadomestiti z ustreznejšim.
Intervencijski ukrepi
Izvajalec del mora pred pričetkom del pripraviti in investitorju dostaviti načrt interventnih ukrepov v
primeru izrednega onesnaženja. Načrt interventnih ukrepov mora določati odgovorne osebe in
inštitucije, ki bodo izvajale in nadzirale sanacijo, način izvedbe, tehnična sredstva in opremo za izvedbo
sanacije, ter sprejemnika odpadka-onesnažene zemljine.
Vsako razlitje goriva, maziv ipd. iz delovnih in transportnih strojev in vozil je nujno takoj in v celoti
sanirati z odkopom in odvozom onesnažene zemljine izven vodovarstvenega območja.
Monitoring podzemne vode
V času gradbenih del na vadišču Poček je potrebno izvajati zvezni monitoring vode na:
 izviru Malenščica (Malni),
 izviru Vipava – Podlipa in
 izviru Kotliči.
V času izvajanja gradbenih del na strelišču Bač je potrebno izvajati zvezni monitoring vode na:
 rezervnem zajetju K-1 in
 izviru Malenščica (Malni).
Monitoring podzemne vode naj obsega:
 zvezne meritve: temperatura vode, električna prevodnost, motnost, pH
 mesečne meritve se izvajajo v času gradnje in vsaj do enega leta po koncu gradnje. V kolikor se
obratovalni monitoring ne začne v tem obdobju se izvajajo meritve 2x letno do začetka
obratovalnega monitoringa. Nabor parametrov, ki je naštet spodaj se more analizirati v razmiku
24 ur (v primeru, da posamezni rezultat odstopa od srednjih vrednosti iz preteklega obdobja, se
izvede razširjena raziskava in pregled terenskih razmer):
o kisik, redoks potencial
o TOC, AOX, KPK s KMnO4
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o
o
o

mineralna olja (merjeno kot indeks mineralnih olj), benzen
identifikacija organskih spojin z GC-MS posnetkom
mikrobiološke analize.

11.3.3. Ukrepi med obratovanjem
Udeleženci
Med izvajanjem delovnih postopkov (obratovanjem vadišča in strelišča) je potrebno izvajati tudi stalen
nadzor postopkov varovanja podzemne vode, ki so predvideni s temi dopolnitvami strokovnih podlag.
V načrtu obratovanja in vzdrževanja, ki je del Projekta izvedenih del je potrebno specificirati tudi ukrepe
za varovanje podzemne vode.
Intervencijski ukrepi
Upravljalec vadišča mora pred pričetkom obratovanja pripraviti načrt interventnih ukrepov v primeru
izrednega onesnaženja. Med izredna onesnaženja spadajo:
 razlitje goriv/maziv,
 nedelovanje/izpad komunalne čistilne naprave,
 onesnaženja ob dogodkih, ki niso predvideni z dokumentacijo DPN in s temi dopolnitvami
strokovnih podlag.
Načrt interventnih ukrepov mora določati:
 odgovorne osebe in inštitucije, ki bodo izvajale in nadzirale sanacijo,
 način izvedbe,
 tehnična sredstva in opremo za izvedbo sanacije, ter s
 prejemnika odpadka-onesnažene zemljine.
Vsi človeški in organizacijski viri in zahtevana tehnična sredstva in oprema za izvedbo sanacije morajo
biti stalno na voljo, bodisi pri upravljavcu vadišča, bodisi pogodbeno z usposobljenimi izvajalci.
Vsako razlitje goriva, maziv ipd. iz delovnih in transportnih strojev in vozil je nujno takoj in v celoti
sanirati z odkopom in skladno z zakonodajo z odvozom onesnažene zemljine izven vodovarstvenega
območja.
Zaradi možnosti izpada ČN se sprojektira zadrževalni bazen za enodnevno količino vode. Dodatni
intervencijski ukrepi se lahko predvidijo v dodatni Analizi tveganje, ki mora biti narejena za vsako ČN
posebej.
Gnojenje tal in uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
Glede gnojenja tal je prepovedano:
 gnojenje, ki ni v skladu z gnojilnim načrtom,
 gnojenje z ostanki greznic, mala kčn, kčn ali srednja čistilna naprava,
 gnojenje z gnojnico in gnojevko,
 preoravanje trajnega travinja,
 uporaba mineralnih gnojil zunaj časovnih prepovedi in
 shranjevanje organskih gnojil, komposta ali pregnitega blata.
Uporabljati je dovoljeno samo tista fitofarmacevtska sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati na
vodovarstvenih območjih.
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Potrebno se je ravnati v skladu z veljavno zakonodajo in Nitratno direktivo (Direktive Sveta 91/676/EGS
z dne 12. 12. 1991).
Stroji, bojna, terenska, tovorna, specialna in osebna vozila
Na vodovarstvenem območju je dovoljeno uporabljati samo tehnično brezhibne delovne stroje, bojna,
terenska, tovorna, specialna in osebna vozila, kar morajo izvajalci dokazati z veljavnimi dokumenti.
Izvajati se morajo redni pregledi navedene opreme in vozil.
Pod vse parkirane delovne stroje, bojna, terenska, tovorna, specialna in osebna vozila je obvezno
postavljati lovilne sklede oziroma pivnike. Izvajalci del morajo imeti na voljo zadostno število lovilnih
skled/pivnikov. Stroje s puščajočimi deli je potrebno takoj servisirati.
Pranje strojev in vozil na območju je dovoljeno v za to predpisano prostorsko ureditvijo po DPN-ju.
Dovoljena je oskrba delovnih strojev in bojnih vozil z gorivom in nujna vzdrževalna dela. Določeno mora
biti mesto, kjer se izvajajo oskrba delovnih strojev z gorivom in nujna vzdrževalna dela. Ta prostor mora
biti opremljen z zadosti veliko neprepustno folijo, pokrito z 10 cm peščenega sloja.
Stalna parkirišča, na katerih so stroji, bojna, terenska, tovorna, specialna in osebna vozila parkirani dlje
časa, morajo biti pokrita z nadstrešnico.
Zbiranje odpadkov
Na vseh lokacijah delovanja morajo biti postavljeni kontejnerji za zbiranje odpadkov. Ekološki otoki za
zbiranje odpadkov morajo biti pokriti z nadstrešnico. Urejen mora biti odvoz odpadkov, bodisi enotno
za vse lokacije, bodisi parcialno za vsako lokacijo posebej. Za zbiranje in odvoz odpadkov mora biti
zadolženo odgovorno podjetje in odgovorna oseba. Voditi je potrebno dnevnik zbiranja in odvoza
odpadkov.
Komunalna čistilna naprava
Vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav mora prevzeti pooblaščeni izvajalec odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode.
Mobilni kemični WC-ji
Na vseh lokacijah delovnih postopkov, morajo biti postavljeni mobilni kemični WC-ji. Urejen mora biti
redni odvoz in praznjenje mobilnih kemičnih WC-jev na komunalni čistilni napravi, bodisi enotno za vse
lokacije, bodisi parcialno za vsako mesto posebej. Za zbiranje in odvoz mobilnih kemičnih WC-jev mora
biti zadolženo odgovorno podjetje in odgovorna oseba. Voditi je potrebno dnevnik odvoza in praznenja
mobilnih kemičnih WC-jev z delovišč.
Protierozijski ukrepi
V primeru degradacije površja in nastanka erozijskih površin kot posledice vadbenih dejavnosti je
potrebno degradirane površine sanirati.
Za rekultivacijo-zatravitev površin ni dovoljeno uporabljati kemičnih zaščitnih sredstev. Protierozijska
zaščita se lahko izvede s hidromulčingom. Vnos gnojil mora ustrezati dovoljenim vnosom za
vodovarstvena območja na krasu.
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Monitoring
Med izvajanjem delovnih postopkov (obratovanjem vadišča Poček in strelišča Bač) je potrebno skladno
z obstoječo zakonodajo izvajati med drugim tudi stalen monitoring podzemne vode.
V času obratovanja vadišča Poček in strelišča Bač je potrebno spremljati tudi rezultate naslednjih
monitoringov:
 Program spremljanja kemijskega stanja podzemnih voda, MOP/ARSO, merilni mesti Malni
(Malenščica) in izvir Vipava,
 Monitoring pitne vode ministrstva za zdravje na mestih uporabe sistemov za oskrbo s pitno vodo,
ki izkoriščajo vodne vire z vplivnega območja vadišča Poček in strelišča Bač,
 Programov notranjega nadzora upravljavcev sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki izkoriščajo vodne
vire z vplivnega območja vadišča Poček in strelišča Bač,
ter v času obratovanja vadišča Poček, dodatni imisijski monitoring vode, ki ga izvaja upravljavec vadišča,
na:
 izviru Malenščica (Malni),
 izviru Vipava – Podlipa in
 izviru Kotliči.
V času obratovanja strelišča Bač je potrebno izvajati dodatni imisijski monitoring vode, ki ga izvaja
upravljavec strelišča, na:
 rezervnem zajetju K-1 in
 izviru Malenščica (Malni).
Monitoring naj obsega:
 Zvezne meritve: temperatura vode, električna prevodnost, motnost, pH
 Kemijske analize (2 x letno – srednje vodno stanje):
TOC, KPK s KMnO4, mineralna olja, benzen
kisik, redoks potencial, amonijak, amonij, nitriti, nitrati, sulfati, kloridi, fluoridi, fosfor
(skupno), ortofosfati,
kalcij, magnezij, natrij, kalij, mangan, železo, hidrogenkarbonati, bor, anionaktivni
detergenti,
aluminij, antimon, arzen, baker, cink, kadmij, krom 6+, krom skupno, nikelj, selen,
svinec, živo srebro
eksplozivi (TNT (2,4,6-trinitrotoluen), RDX (1,3,5-hexahydro-1,3,5-trinitrotriazin), HMX
(oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 tetrazocin), 1,3,5 – trinitrobenzen, nitroglicerin,
2,4 DNT (2,4-dinitrotoluen), 4-amino-2,6-dinitrotoluen, 2-amino-4,6-dinitrotoluen,
PETN (Pentaeritritol tetranitrat), 1,3 – dinitrobenzen, 2,6 – dinitrotoluen)
 Mikrobiološke analize (2 x letno – srednje vodno stanje).
Monitoring odpadne vode iz KČN
Obvezen je monitoring odpadne vode iz predvidenih KČN skladno z obstoječo zakonodajo (Pravilnik o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)).
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12. Sklep
Območje DPN OSVAD zajema vadišče Poček in strelišče Bač, ki zajemata območji, ki sta namenjeni
izključno izvajanju dejavnosti obrambe ter varnostna območja, ki so potrebna za varno uporabo
navedenih dveh območjih. Obstoječe trenutno stanje okolja je posledica več kot sto let trajajočih
aktivnosti v preteklosti, ki so imele na okolje delno negativne vplive (delna degradacija posameznih
segmentov okolja), a v veliki meri tudi pozitivne vplive (ohranitev gozdnih in travnatih površin brez
poselitve in infrastrukture). S predmetnim DPN se načrtujejo prostorske ureditve za dejavnosti
obrambe in njihova varnostna območja, ki obsegajo gradnje novih objektov in prostorske ureditve
terena ter infrastrukture, rekonstrukcije obstoječih objektov in infrastrukture in vzdrževanje objektov
ter odstranitve objektov.
Obravnavano območje predstavljajo kraške kamnine, ki tvorijo obsežen regionalni kraško-razpoklinski
vodonosnik. V tem vodonosniku se pretaka podzemna voda, ki napaja pomemben regionalni vodni vir
Malni (izvir Malenščica) s približno 21.000 uporabniki. Podzemna voda iz kraškega masiva Javornikov,
kot je bilo dokazano z do sedaj izvedenimi sledilnimi poskusi, odteka v večjem delu v izvire Malenščice
in Unice, v manjšem delu v izvire na južnem obrobju Cerkniškega polja in v Rakovem Škocjanu, delno
tudi v izvir Vipave, južni del Javornikov na Pivškem pa v izvire ob reki Pivki in manjše izvire okrog
Knežaka. Z območja vadišča Poček odteka približno 1/2 podzemne vode v izvir Malenščice, 1/4 v
nezajete izvire, kot so Zajetje – Stara vas, občasni izvir Škratovka ter v izvire v Rakovem Škocjanu in
približno 1/4 podzemne vode v izvir Vipave. Hitrost toka podzemne vode je ob nizkih vodah okrog 25
m/h, kar pomeni, da voda doseže 9,3 km oddaljen izvir Malenščice v približno 15 dneh, izvir Vipave pa
v 41 dneh.
Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode Kraška Ljubljanica je v zadnjih letih ocenjeno kot dobro.
Na izvirih Malni in Vipava v zadnjih letih noben parameter v državnem monitoringu kemijskega stanja
podzemne vode ni presegal standardov kakovosti podzemne vode po Uredbi o stanju podzemnih voda,
prav tako tudi ne mejnih vrednosti določenih s Pravilnikom o pitni vodi. Rezultati analiz na merilnem
mestu Malenščica so pokazali, da so bile izmerjene vsebnosti večine analiziranih parametrov na
koncentracijskem nivoju spodnje meje določanja za uporabljene analitske metode (LOQ). Rezultati
analiz na merilnem mestu Vipava kažejo podobne značilnosti.
Rezultate analiz državnega monitoringa kemijskega stanja podzemne vode so potrdili tudi rezultati
obsežnega vzorčenja izvirov in rezervnega zajetja K-1 v letu 2018. Vrednosti osnovnih fizikalnokemijskih parametrov in kovin, ki lahko nakazujejo možno prisotnost antropogenih obremenitev, so
nizke oziroma celo pod spodnjo mejo določanja (LOQ). Indikativni parametri za spremljanje vpliva
odpadnih voda s prometnih površin ter tudi vojaških aktivnosti (ostanki kovinskih delov ohišij
eksplozivnih in strelnih teles) na območju vadišča Poček in strelišča Bač so posamezne kovine (kadmij,
svinec, cink, baker, vanadij, molibden), ki se v podzemni vodi nahajajo pod LOQ oziroma v sledovih.
Zaradi nizkih vsebnosti v podzemni vodi, ki so na ravni naravnega ozadja, ti parametri ne kažejo vpliva
vojaških dejavnosti na stanje podzemne vode. Za spremljanje vpliva goriv in različnih maziv na stanje
podzemne vode so indikativni parametri skupin organskih spojin PAO, BTX, indeks mineralnih olj. Iz
rezultatov kemijskih analiz sledi, da so vsi izmerjeni parametri pod LOQ. Vpliv uporabe različnih streliv
in minsko eksplozivnih sredstev smo v podzemni vodi preverili s parametri kot so RDX, TNT, PBX, HMX
in drugi. Iz kemijskih rezultatov analiz na eksplozive v podzemni vodi sledi, da noben analiziran
parameter ne presega LOQ v obeh serijah vzorčenja, kar pomeni, da vpliv vojaške dejavnosti ni
zaznaven.
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Rezultati simulacij oziroma izračunov prenosa onesnaževal pokažejo, da je v normalnem, alternativnem
scenariju, ter v najslabšem scenariju nedelovanja čistilne naprave relativna občutljivost S za
obravnavane parametre na vodnih virih pod vrednostjo (normativom), ki jo določa Pravilnik o VVO.
Po drugi strani pa rezultati simulacije prenosa onesnaževal pokažejo, da je v najslabšem scenariju
razlitja večjih količin goriva (nad 410 l) in najslabšem scenariju porabe razstreliva v okviru vojaške
dejavnosti relativna občutljivost S za obravnavane parametre vodnih virov nad vrednostjo
(normativom), ki jo določa Pravilnik o VVO.
Za vse objekte, ki so predvideni v DPN OSVAD velja, da je njihove vplive na obremenitve podzemne
vode možno obvladovati:
 z upoštevanjem določil pravnega reda RS (npr. za področja ravnanja z odpadnimi komunalnimi
in padavinskimi vodami) ter določil, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki – gradbenimi,
komunalnimi, odpadno embalažo (vse našteto iz sklopa nenevarnih ali inertnih odpadkov kot
tudi nevarnih odpadkov s trenažnih območij vadišč ter laboratorijske in dekontaminacijske
dejavnosti).
 Z upoštevanjem predpisov o zagotavljanju tehnične brezhibnosti civilnih in vojaških vozil.
 Z upoštevanjem obsega in namena objektov in varstvenih ukrepov, kot so že predvideni v
Uredbi DPN OSVAD.
 Z upoštevanjem varstvenih ukrepov, ki so zapisani v pričujočih dopolnitvah strokovnih podlag.
V dopolnitvah strokovnih podlag so za vse predvidene objekte oziroma dejavnosti pregledani in
ovrednoteni v zakonodaji in projektnih dokumentih predvideni varstveni ukrepi in predlagani dodatni
ukrepi varstva podzemne vode, ki vključujejo vse možne pojave onesnaženja podzemne vode v
normalnem, alternativnem in najslabšem scenariju razvoja dogodkov med gradnjo objektov in v času
izvajanja dejavnosti. Z upoštevanjem predpisanih varstvenih ukrepov ne bodo ogroženi parametri
kemijske kakovosti podzemne vode. Do izpada oskrbe s pitno vodo zaradi gradnje in obratovanja
obravnavanih objektov in izvajanja vojaških dejavnosti ob doslednem upoštevanju predpisanih
varstvenih ukrepov ne more priti.
Glede na izsledke teh dopolnitev strokovnih podlag je z DPN OSVAD predvidenih objektov in izvajanje
predvidenih dejavnosti objektov dopustno. Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejstev ter
doslednemu zagotavljanju predpisanih zaščitnih ukrepov, je tveganje za onesnaženje vodnega telesa
podzemne vode pri obratovanju zgoraj navedenih objektov in izvajanju predvidenih dejavnosti na
obravnavanem območju, sprejemljivo.
S kemijskimi analizami, smo preverjali stanje kraške podzemne vode na njenem iztoku (izvirih), ki
predstavlja glavno merilo vpliva obravnavanih dejavnosti in aktivnosti na stanje podzemne vode, ne pa
tudi stanja podzemne vode tik pod območjem DPN OSVAD. Na podlagi bilančne ocene smo podali
okvirno razredčenje, ki ga lahko pričakujemo pri vnosu v podzemno vodo. Za zanesljivo napoved
prostorske in časovne porazdelitve potencialnih stalnih virov onesnaževal, ki izhajajo iz obravnavanega
območja, pa bi potrebovali tudi meritve na samem območju DPN OSVAD Postojna. Iz tega razloga, bi
bilo smiselno v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa izvesti tudi vrtine oziroma piezometre,
dolvodno od območij, v smeri glavnine toka podzemne vode, kjer se pričakuje največje obremenitve iz
vojaških dejavnosti (npr. območje PO 11). Število vrtin in njihove lokacije se določi v postopku
pridobivanja vodnega soglasja in dovoljenja za raziskave podzemne vode, potrebno pa je paziti, da
piezometri ne bodo zajeli podzemne vode, ki je že obremenjena z zunanjimi viri. Takšen pristop izhaja
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tudi iz vodne direktive (WFD40), ki opredeljuje točke skladnosti in je v splošnem zagotovo najbolj
primeren za ugotavljanje dejanskega obsega oblaka onesnaženja. Vendar pa takšen pristop v primeru
kraških vodonosnikov ni nujno zanesljiv in lahko vodi do napačne obravnave ter interpretacije meritev,
ki bi se potencialno izvajale. Razlog je v razvoju kraške poroznosti, ki je v danem primeru izrazito vezana
na kanalsko poroznost in manj na razpoklinsko poroznost. Iz tega sledi, da se glavnina podzemne vode
pretaka po kanalih, katerih prostorsko porazdelitev pa je praktično nemogoče napovedati, posledično
pa obstaja večja verjetnost, da z vrtinami ne bodo zajete glavne drenažne poti, po katerih se pretaka
glavnina potencialno onesnažene kraške podzemne vode.

40

Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No.17
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3 OPREDELITEV IDEJNIH REŠITEV PROSTORSKE UREDITVE
3.1 OPIS IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANE REŠITVE
Pri umeščanju lokacij za izvajanje dejavnosti obrambe na območju DPN, ki se razveljavi, sta bili
glavni izhodišči ohraniti obstoječa vadišča in načrtovanje novih vadišč znotraj območij namenjenih
izključno za izvajanje dejavnosti obrambe: vadišče Poček in strelišče Bač. Ohranitev vadišč na
obstoječih lokacijah je pomembna predvsem z vidika ohranjanja narave in ostalih vplivov na okolje.
Premikanje obstoječih lokacij, namenjenih izvajanju dejavnosti obrambe, je nesmiselno, saj se s
tem degradiran prostor povečuje. Ustreznost lokacij je bila preverjena s strokovnimi podlagami. V
postopku priprave DPN so bile izdelane strokovne podlage z okoljevarstvenega vidika in dodatek
za varovana območja. V strokovnih podlagah in dodatku za varovana območja so bili proučeni
vplivi na posamezne segmente okolja, kot so podnebje in kakovost zraka, tla, vode, obremenitev
s hrupom, narava in biotska raznovrstnost, gozdarstvo in gozd, kulturna dediščina in krajina. V
DPN so bili določeni okoljevarstveni ukrepi in nadomestni habitati, prvotno zasnovane prostorske
ureditve pa so bile optimizirane (prestavljene, zmanjšane ipd).
Namen novega DPN, s katerim se nadomesti razveljavljeni DPN, je ponovna preveritev vseh že
načrtovanih prostorskih ureditev, ki so potrebne za posodobitev infrastrukture območja OSVAD,
predvsem z vidika z vidika vplivov dejavnosti na vire pitne vode na osnovi dodatnih strokovnih
podlag. V kolikor bo na osnovi strokovnih podlag ugotovljeno, da je za posamezne prostorske
ureditve treba izvesti dodatne omilitvene ukrepe, bo to upoštevano v okviru optimizacij rešitev.

3.1.1 PODROBNEJŠI OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
Za posodobitev infrastrukture na območju OSVAD so potrebne vse prostorske ureditve, ki so
načrtovane v DPN OSVAD, ki se razveljavi.
Lokacije prostorskih ureditev so prikazane na Problemski karti, karta 4 in na Pregledni karti
prostorskih ureditev, karta 5.
3.1.1.1 VADIŠČE POČEK

3.1.1.1.1 PO 1/2, PO 36/37, PO 38/39, PO 56/57 Taborni prostor
Taborni prostori so mobilne enote, ki so predvideni na različnih lokacijah, lokacije so obstoječe.
Gradbenih in zemeljskih del se ne izvaja. Taborne prostore in parkirna mesta za potrebe taborjenja
se locira v skladu z obstoječimi prostorskimi možnostmi. Za taborne prostore se uporabi do 35%
posamezne enote in za parkirna mesta do 25% posamezne enote. V času parkiranja se pod vozila
postavi mobilne lovilce olj. Na parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati in popravljati vozil.

3.1.1.1.2 PO 3 Pralnica za vozila
Pralnica za vozila je namenjena pranju vozil SV, njena lokacija je ob križišču cest Kosmač - Žerible.
Ploščad bo betonska, s 4 navozi za vozila in cca. 10 m pasom okrog navozov, z lovilcem olj in
maščob ter z rezervoarjem za prečiščevanje. Priključna cesta do pralnice bo makadamska.

3.1.1.1.3 PO 4 Umetno jezero
Umetno jezero je namenjeno usposabljanju za plavanje ali bredenje vozil, za postavljanje lansirnih
inženirskih mostov in kot požarni bazen. Lokacija umetnega jezera je pod Grmačo. Jezero bo
globine od 1,5 m do 4,0 m, dolžine 60 m in širine 40 m z vhodno in izhodno rampo. Dno jezera
se izvede z betonsko ploščo. Vhodna in izhodna betonska rampa se izvedeta v naklonu 1:3, drugi
dve stranici sta betonski zid, ki se nadaljuje v klančino 1:4. Površino betonskih klančin se izvede s
prečnim metličenjem. Groba površina betona omogoča lažje prehajanje dvoživk iz bazena.
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3.1.1.1.4 PO 5, PO 84 Vzletišče za brezpilotna letala
Območje je namenjeno urjenju merjenja na cilje v zračnem prostoru z vzletno makadamsko stezo
za brezpilotna letala. Lokacija enote PO 5 je JZ od Malega Trebevnika, lokacija enote PO 84 pa
pod Prekopnim hribom. Na površini 8000 m2 se travnata površina po potrebi izravna, morebitna
posamezna drevesa se po potrebi odstrani. Do vzletišča se izvede makadamska cesta za kolesna
vozila.

3.1.1.1.5 PO 6 Vadišče za bojna vozila
Območje za premagovanje ovir in izdelavo zaklonilnikov za bojna vozila je namenjeno
usposabljanju v premagovanju ovir (rovi, eskarpa, kontraeskarpa, zaklonilniki, lansiranje jurišnega
lansirnega mostu, ipd.). Lokacija je med Kravjekom in Vasiščem ob predvideni cestni povezavi za
bojna vozila. Posegi bodo izvedeni kot enostavna zemeljska in gradbena dela z izvedbo naštetega
kot betonski, zidani ali kamniti elementi. Do območja bo urejena makadamska cesta. Obseg
območja je bil zmanjšanj zaradi naravne vrednote Jerodovci in jam v bližini.

3.1.1.1.6 PO 7 Pripravljalno območje
Pripravljalno območje je namenjeno vadbi pripravljalnih položajev in pripravi na izvedbo naloge z
bojnimi vozili. Na območju je že obstoječa makadamska cesta. Na treh do štirih odsekih bo
potrebna selektivna sečnja dreves v primeru, da je razdalja med drevesi manjša od 15 m. Sečnjo
dreves se omeji predvsem na rdeči in črni bor. Lokacija območja je med Žeriblami in Počkom. Do
njega bo urejena dovozna makadamska cesta.

3.1.1.1.7 PO 8/35 Območje urjenja taktike napad – obramba
Predmet obdelave je prostor za urjenje taktičnih postopkov v napadu in obrambi. Prostor je
namenjen usposabljanju. Lokacija je med Žeriblami in Malim Trebevnikom. Izvedejo se enostavna
zemeljska in gradbena dela. Izvedejo se dodatni zakloni in rovi, ki so zidani, betonski ali iz naravnih
materialov. Na območju se izvedejo tudi manjše prenove in dopolnitve posameznih odsekov
makadamskih cest in križišč. Cestno omrežje se dopolni s tankovsko cesto.
PO 9 Območje urjenja uporabe železnice
Prostor za usposabljanje nalaganja bojnih vozil na železnico je namenjen usposabljanju posadk za
prevoz bojnih vozil po železnici (vkrcanje, izkrcanje). Lokacija je med Grmačo in Žeriblami. Plato
bo utrjen makadamski, bočna in čelna rampa bosta betonski, železniški tir bo dolžine 68 m za
najmanj štiri transportne vagone za bojna vozila. Dovozna cesta do platoja bo makadamska.

3.1.1.1.8 PO 10 Boj v naselju
Predmet obdelave je vadišče za boj v naselju. Vadišče je maketno naselje 34 objektov, grajenih do
tretje gradbene faze. Namenjen je usposabljanju, lokacija je pod Biljskim hribom. Do vadišča se
uredi betonska cesta. Vadišče sega na prednostni kvalifikacijski habitatni tip suha travišča. Pred
izvedbo vadišča za boj v naselju se izgubljena površina habitatnega tipa suha travišča nadomesti
na enoti PO NH3, ki je v neposredni bližini vadišča PO 10. Površina s katero se nadomešča, obsega
najmanj 1,5 območja PO 10.

3.1.1.1.9 PO 11 Območje ciljev
Območje ciljev je obstoječe območje namenjeno strelskemu usposabljanju. Z zemeljskimi in
gradbenimi deli se uredijo vkopi, nasipi in utrjene površine, namenjene za premikanje mobilnih
tarč. Lokacija območja je Poček. Makadamske ceste so obstoječe. Predvideno je dodatno
označevanje makadamskih cest in kolesnic za premik vozil.

3.1.1.1.10

PO 19, PO 65 Vzletišče za helikopterje
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Enota PO 19
Predmet obdelave je vzletišče za helikopterje na Mahnečah. Območje je obstoječa lokacija
namenjena pristajanju helikopterja. Ohrani se obstoječo betonsko ploščo, ki jo je dovoljeno
rekonstruirati.
Enota 65
Predmet obdelave je pristajališče za oskrbo helikopterjev. Izvede se dve betonski plošči in šest
utrjenih travnatih površin. Okoli pristajališč se izvede izravnava obstoječega terena. Izvede se
betonska cesta do pristajališča, širine 4 m in dolžine 150 m. Na območju se postavi steber z vetrno
vrečo.

3.1.1.1.11

PO 20 Taktični operativni center

Taktični operativni center je namenjen usposabljanju. Nahaja se na Mahnečah. Na območju je
predviden nov objekt in vzdrževalna dela na obstoječem bunkerju. Na betonski ploščadi je
predvidena gradnja sidrišč za dva stolpa in postavitev stolpov. Na območju je predvideno tudi
parkirišče v velikosti cca 300 m2. Ceste na območju so makadamske.

3.1.1.1.12

PO 21 Retranslacija in vmesna radiorelejna postaja

Območje je namenjeno usposabljanju na telekomunikacijah. Nahaja se na Mahnečah. Na območju
se izvede izravnavo terena v obsegu cca 625 m2, ki se ga utrdi kot makadamsko vozišče. Na
makadamskem platoju se izvedeta dve betonski sidrišči za postavitev mobilnih stolpov. Do
območja vodi obstoječa makadamska cesta.

3.1.1.1.13

PO 22/23 Taborni prostor

V enoti urejanja je predviden taborni prostor in parkirišče na Mahnečah. Taborni prostor bo na
makadamskem platoju dimenzij 3000 m2. Dovoz k tabornemu prostoru bo makadamski. Vkopi
in nasipi okoli tabornega prostora se ustrezno uredijo v naklonu 1:2. Na območju tabornega
prostora se zagotovi mobilna oskrba s pitno vodo in z fiksno TK povezavo. Odpadna komunalna
voda se zbira in odvaža na najbližjo čistilno napravo. Na območju tabornega prostora se zagotovi
mobilen EKO otok za ločeno zbiranje odpadkov (papir, plastika, karton, steklo). Do tabornega
prostora vodi obstoječa makadamska cesta.
Parkirišče dimenzij 2300 m2 bo asfaltirano. Dovoz k parkirišču bo makadamski. Brežine vkopov in
nasipov okoli parkirišča se uredijo v naklonu 1:2.
Odvodnjavanje padavinske vode poteka preko prečnih in vzdolžnih sklonov na parkirišču.
Padavinska voda se steka v meteorne jaške s peskolovom. Od tam teče v koalescentni lovilec olj,
nato pa v ponikovalno polje, ki se ga postavi ob parkirišču.

3.1.1.1.14

PO 24 Kurirska pot

Kurirska pot (rov) je namenjena usposabljanju. Nahaja se na Mahnečah. Prikrita pot je speljana od
CZV do taktično operativnega centra. Potrebna so investicijska vzdrževalna dela.

3.1.1.1.15

PO 26 Vadišče minsko eksplozivnih sredstev

Predmet obdelave je obstoječe vadišče za posamičen vžig E/P in izdelavo mrež za vžig E/P. Vadišče
je namenjeno uničevanju minsko eksplozivnih sredstev. Lokacija je Zelena dolina. V območju
vadišča se izvede štiri makadamske površine, dimenzij 100 m2 z razmiki 10 do 20 m. Na
makadamske površine se postavi dele zidov. Območje vadišča se ogradi z varovalno ograjo višine
2,5 m, zaradi zagotavljanja varnosti. Do območja je urejena obstoječa makadamska cesta. Na
območju se nahaja obstoječi kal. V kal se ne posega. Zavaruje se ga z leseno ograjo.

3.1.1.1.16

PO 27, PO 28 Dekontaminacijska postaja
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Območje je namenjeno usposabljanju za dekontaminacijo. Gre za določitev lokacij na območju
OSVAD, kjer se bo izvajalo usposabljanje postopkov dekontaminacije oseb in sredstev z izključno
vadbenimi sredstvi. Lokacija enote urejanja PO 27 je JV od Jelovice, medtem ko je lokacija enote
PO 28 na Mahnečah. Urejen bo betonski plato dimenzije cca 120 m2. Oskrba z vodo bo mobilna,
zgrajena bosta zbiralnik čiste padavinske vode in rezervoar za zajem odpadne komunalne vode.
Do platoja bo urejen makadamski priključek.

3.1.1.1.17

PO 31, PO 54 Parkirišče

Na območju se uredi utrjeno makadamsko parkirišče. Lokacija enote urejanja PO 31 se nahaja
severno od Malega Trebevnika, med tem ko se lokacija enote urejanja PO 54 nahaja med Bukovim
in Grdim hribom. Dovoz k parkirišču bo urejen z obstoječe makadamske ceste. Nasipi okoli
parkirišča se uredijo v naklonu 1:2.

3.1.1.1.18

PO 32, PO 76 Opazovalna točka

Območje je namenjeno usposabljanju opazovanja. Lokacija enote urejanja Po 32 je na Grmači,
medtem ko je lokacija enote urejanja PO 76 na Jelovici. Izvede se utrjena površina v makadamski
izvedbi. Vkopi in nasipi okoli opazovalne točke se uredijo v naklonu 1:2. Na območju obeh
prostorskih enot je potrebno očistiti podrast in vejevje ter zagotoviti proste vizure na opazovane
cilje. Dovoz k opazovalni točki je urejen z obstoječo makadamsko cesto.

3.1.1.1.19

PO 33 Urjenje postopkov JRKBO zaščite

Območje se nahaja na območju Mahneče – Mali Trebevnik in obsega površino 127 m x 317 m, na
katero se postavi mobilne laboratorije. Mobilni laboratoriji so namenjeni usposabljanju. Površino
se mestoma rekonstruira. Izvede se parkirišče za 20 vozil.
V enoti urejanja je tudi območje za urjenje JRKBO zaščite. V ta namen se postavi objekt z
nadstrešnico. V prostorih skladišča in plinske komore se predvidi razsvetljava. Vadišče JRKBO
zaščite je namenjeno usposabljanju v postopkih, uporabi in koriščenju opreme z izključno
vadbenimi sredstvi. Predvidi se zbiralnik čiste padavinske vode, ter mobilno oskrbo s pitno vodo in
korita s pipami.
Do območja bo urejena dovozna makadamska cesta s S in JZ strani.

3.1.1.1.20

PO 34 Center Bile

Center Bile je predviden ob obstoječem objektu nekdanje kobilarne na Bilah. Uprava poligona je
namenjena poveljstvu OSVAD, predvsem za zagotavljanje varnosti in nadzora celotnega območja
OSVAD v času usposabljanja. Poleg tega je uprava namenjena za načrtovanje uporabe vadišča
Poček, vzdrževanja infrastrukture in požarno zaščito.
Na območju Centra Bile so predvidene novogradnje objektov: nastanitveni objekt, stražarski objekt
in poveljstvo s stolpom radijskih zvez, razdeljevalnica hrane, jedilnica in kuhinja, servisni in logistični
objekti, tabor za 830 ljudi, parkirišče za vozila in pralnica za vozila. Rekonstruirajo se obstoječi
objekt nekdanje kobilarne, pokrita nadstrešnica in betonsko korito za živali v enakih vertikalnih in
tlorisnih gabaritih. Predvidena je rušitev silosa in betonskih zidov krmišča živali. Predvidene so
lokacije začasnih objektov: LOG TOC, VETERINA, ROLE 1, ROLE 2, TOC.
Objekti uprave poligona so zasnovani okoli odprtega prostora za postroj. Taborni prostor za 800
ljudi in asfaltirano parkirišče za 180 vozil Slovenske vojske se predvidi na lokaciji obstoječega
parkirišča in tabornega prostora, vendar se kapacitete povečajo.
Komunalna opremljenost območja:




fiksno vodovodno omrežje od vasi Žeje do Bil,
fiksno električno omrežje se nadgradi (TP Bile),
fiksno telekomunikacijsko omrežje,
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kanalizacijski sistem s čistilno napravo,
kotlovnica za ogrevanje objektov,
dva zbiralnika deževnice kapacitete 50.000l,
EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov.

Na območju Centra Bil se bo uredila betonska cesta, širine 6 m, na obeh straneh ceste pa je
predviden dvojni drevored. Na parkirišču so med posameznimi nizi parkirnih prostorov zasajena
drevesa.
Na območju se nahaja kal, ki se ga ohranja.

3.1.1.1.21 PO 40, PO 41/43, PO 42, PO44, PO 45 Pričakovalno območje – vadbeni
položaj
Predmet obdelave je prostor za pričakovalno območje – vadbeni položaj. Namenjen je izvajanju
pripravljalnih aktivnosti za izvajanje taktičnih usposabljanj postopkov za potrebe enot ognjene
podpore. Izvedejo se brežine zaklonilnikov v naklonu 1:2, dolžine 15 m in višine 3 m. Razdalja,
med zaklonilnikoma, kjer bo postavljeno artilerijsko orožje, je 9 m. Izvede se prostor parkirišča za
podporna vozila v utrjeni makadamski površini z naklonom vkopov 1:2. Poleg utrjene površine se
izvede bankina. V območju zaklonilnikov in parkirišča se izvede čiščenje podrasti in nizkih vej.

3.1.1.1.22

PO 46/47, PO 79 Ognjeni položaj – vadbeni položaj

Predmet obdelave je prostor za ognjeni položaj – vadbeni položaj, ki je namenjen izvajanju
pripravljalnih aktivnosti za izvajanje taktičnih usposabljanj postopkov za potrebe enot ognjene
podpore in bojnemu streljanju. Lokacija enote PO 46/47 je v območju Bil, medtem ko je lokacija
enote PO 79 pod Biljskim hribom ob vzletišču za helikopterje. Izvede se prostor parkirišča za vlečna
vozila in minomete v utrjeni makadamski površini, z naklonom nasipa 1:2. Poleg makadamske
površine se izvede tudi bankina. V območju načrtovane ceste in parkirišča se izvede čiščenje
podrasti in nizkih vej. Izvede se utrjena makadamska cesta širine 4 m. Cesta poteka iz obstoječe
ceste okoli vrtače in se priključi nazaj na obstoječo makadamsko cesto.

3.1.1.1.23

PO 50/53, PO 49/52, PO 62/63 Artilerijske opazovalnice s parkiriščem

Artilerijske opazovalnice so namenjene usposabljanju in vodenju artilerijskega ognja. Lokacije
artilerijskih opazovalnic so obstoječe. V bližini vseh opazovalnic je tudi urejeno makadamsko
parkirišče. Do njih so urejene dovozne makadamske ceste. V enotah PO 49/52 in PO 50/53 se
izvede lesen nadstrešek nad opazovalnimi jarki. V enoti PO 62/63 se izvede utrjen makadamski
plato in lesen nadstrešek. V območju artilerijskih opazovalnic se odstrani posamezna drevesa in
veje zaradi zagotavljanja pogledov.

3.1.1.1.24

PO 51, PO 55, PO 83 Artilerijska opazovalnica

Artilerijske opazovalnice so namenjene usposabljanju in vodenju artilerijskega ognja. Lokacije
artilerijskih opazovalnic so obstoječe. Do opazovalnic so urejene dovozne makadamske ceste. V
enoti PO 51 se izvede nadstrešek nad obstoječimi opazovalnimi jarki, v enoti PO 83 se izvede
makadamski plato in nad njim nadstrešek in v enoti PO 55 makadamski plato in delno vkopan
betonski bunker. V območju artilerijskih opazovalnic se odstrani posamezna drevesa in veje zaradi
zagotavljanja pogledov.

3.1.1.1.25

PO 58 Strelišče

Strelišče je namenjeno usposabljanju v streljanju. Njegova lokacija so Bile. Urejeni bodo nasipi,
betonski plato z nadstreškom za kontejnerje (do 3 kontejnerji), betonski plato z nadstreškom za
borbeno hišo, makadamsko parkirišče in dve skladišči. Do strelišča bo urejena makadamska cesta.

3.1.1.1.26

PO 59 Met ročne bombe
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Prostor za met ročne bombe je obstoječ in je namenjen usposabljanju, njegova lokacija je 1 km JV
od centra Bile. Na območju se izvede še dva zaklonika. Območje za met bombe je široko 12.6 m
in dolgo 26 m. Okoli prostora za met bombe se uredi bankina in naklon vkopa 1:2. Do območja
je urejena obstoječa dovozna makadamska cesta.

3.1.1.1.27

PO 60 Skladišče minsko eksplozivnih sredstev MES

Predmet obdelave je skladišče minsko eksplozivnih sredstev, ki je namenjeno začasnemu
skladiščenju v času usposabljanja posamezne enote. Skladišče je locirano ob upravnem centru Bile
tako, da se omogoči stalni nadzor. Zgradi se objekt namenjen skladiščenju in uredi nasipe, postavi
ograjo in zanesljivo strelovodno zaščito. Električno napajanje, oskrba z vodo in telekomunikacije
so fiksne. Do skladišča se uredi betonska cesta.

3.1.1.1.28

PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev

Območje je obstoječa lokacija namenjena bojnemu delovanju letal po ciljih na zemlji. Območje se
nahaja 700 m južno od Svetega Jurija. Do območja je urejena dovozna makadamska cesta.
Manjše območje znotraj enote je namenjeno za usposabljanje rušenja elementov in materialov
(rušenje, izdelava kraterja, prehodi skozi minska polja). Izvedejo se enostavna zemeljska dela. Na
območju so obstoječe makadamske ceste.
Na območju je več lansirnih postaj za imitacijska sredstva raketnih izstrelkov. Lansirne postaje so
namenjene taktičnemu preverjanju delovanja sistema zaščite proti lahkim protiletalskim raketnim
sistemom. Lansirne postaje so utrjeni makadamski platoji v velikosti 1 m2, ki so razporejeni v
medsebojni oddaljenosti 100 m.

3.1.1.1.29

PO 66 Taktično območje s tarčami

Območje je obstoječa lokacija namenjena usposabljanju ciljanja na tarče na zemlji. Nahaja se na
Počkovcu. Do rajona je urejena dovozna makadamska cesta. Izvedejo se enostavna zemeljska dela,
ki služijo povrnitvi terena v prvotno stanje in ne vključujejo dodajanja gradbenih materialov.

3.1.1.1.30

PO 67 Ognjeni – vadbeni položaj

Lokacija med Grmačo in Žeriblami je namenjena izvajanju pripravljalnih aktivnosti za izvajanje
taktičnih usposabljanj postopkov za potrebe enot ognjene podpore. Gradbenih in zemeljskih del
se ne izvaja. Vozila se parkira v skladu z obstoječimi prostorskimi možnostmi. V času parkiranja se
pod vozila postavlja mobilne lovilce olj. Do območja bo urejena makadamska dovozna cesta.

3.1.1.1.31

PO 71, PO 72, PO 73 Stolp za mikrovalovne oddajnike SSTD

Stolpi za mikrovalovne oddajnike SSTD so namenjeni usposabljanju. Na območju mikrovalovnih
oddajnikov SSTD se izvede po dve betonski ploščadi v velikosti cca. 36 m2, postavi se železni stolp
višine 21 m. Stolp v enoti PO 71 se označi z vizualnimi pripomočki za označevanje ovir, zaradi
zagotavljanja varnosti zračnega prometa. Betonski ploščadi bosta ograjeni z varnostno ograjo.
Dovozna cesta bo makadamska. Stolpi bodo na Biljskem hribu, Žeriblah in Jelovici.
Za mikrovalovni oddajnik SSTD PO 71, ki sega v vodoravno ravnino letališča Postojna se pred
pridobitvijo soglasja za gradbeno dovoljenje s strani ministrstva pristojnega za promet zagotovi
študijo s področja letalstva, s katero se identificira in izbere ustrezne rešitve, ki zagotavljajo varnost
zračnega prometa. Študijo se jo predhodno uskladi z obratovalcem Letališča Postojna.

3.1.1.1.32

PO 85 Krožna taktična cesta za bojna vozila

Območje je namenjeno izvajanju taktičnega usposabljanja oklepnih enot. Predvidi se redčenje
gozda oziroma posek posameznih dreves na štirih mestih znotraj enote, s čimer se omogoči
vzporedno vožnjo bojnih vozil.
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3.1.1.1.33

PO 86 Vadišče za protioklepno orožje

V območju vadišča Poček se izvaja streljanje s protioklepnim orožjem. Stojišče za protioklepno
orožje se izvede na Kravjeku. Strelja se v smeri območja ciljev. Gradbena ali zemeljska dela niso
predvidena.

3.1.1.1.34

PO 87 Vadbeni položaj Veliki Javornik

Območje je namenjeno za usposabljanje operativnih in bojnih nalog za potrebe obrambe.
Dovoljena je rekonstrukcija in vzdrževalna dela obstoječih, zakonito zgrajenih objektov pri čemer
se ne sme spremeniti namembnost objektov, ki je bila določena v upravnem dovoljenju. Obstoječa
velikost se lahko spremeni za največ 10% glede na gabarite obstoječega objekta. Dovoljena je
rekonstrukcija, vzdrževalna dela in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali
gradnja javnega dobra in priključkov nanje. Dovoljena je odstranitev objektov. V primeru
obrambnih potreb je zagotovljena možnost ureditve infrastrukture za potrebe nadzora zračnega
prostora.
3.1.1.2 STRELIŠČE BAČ

3.1.1.2.1 BA 13/77 Taborni prostor
Lokacija območja za taborjenje je Bač. Na območju za taborjenje sta predvidena taborni prostor
in parkirišče. Gradbenih in zemeljskih del se ne izvaja. Taborne prostore in parkirna mesta za
potrebe taborjenja se locira v skladu z obstoječimi prostorskimi možnostmi. Za taborne prostore
se uporabi do 35% posamezne enote in za parkirna mesta do 25% posamezne enote. V času
taborjenja se postavi šotore v skladu z obstoječimi prostorskimi možnostmi, ki se po koncu
taborjenja pospravijo in odstranijo. V času taborjenja se na območju parkira vozila. Vozila se
parkira v skladu z obstoječimi prostorskimi zmožnostmi. V času parkiranja se pod vozila postavlja
mobilne lovilce olj. Na parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati in popravljati vozil.

3.1.1.2.2 BA 14 Strelišče
Strelišče za bojna vozila in strelišče za motorizirane – pehotne enote je namenjeno usposabljanju,
njegova lokacija je "Bač". Tu so betonski bunkerji, tračnice na betonski podlagi, nasipi, kabelska
kanalizacija, ležišča za fiksne in mobilne ter premikajoče tarče.
Na strelišču se izvede rekonstrukcija in investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi infrastrukturi.
Dogradi se nova skladišča za premične vozičke, tračnice na betonski podlagi, nasipe proti
izstrelkom, ležišča za fiksne in mobilne premikajoče tarče ali stebre, elektroenergetsko,
elektronsko komunikacijsko in interno prometno infrastrukturo ter varovalno ograjo. Makadamska
cesta bo urejena do in po strelišču.

3.1.1.2.3 BA 15 Pralnica za vozila
Pralnica za vozila je namenjena pranju vozil SV, njena lokacija je Bač. Ploščad bo betonska, s 4
navozi za vozila in cca. 10 m pasom okrog navozov, z lovilcem olj in maščob ter z rezervoarjem za
prečiščevanje vode. Priključna cesta do pralnice bo makadamska.

3.1.1.2.4 BA 75, BA 80 Opazovalni stolp
Na območju se nahajata dva obstoječa opazovalna stolpa. Oba bosta rekonstruirana in obložena
z leseno fasado. Ob stolpu je predvidena izgradnja objekta dimenzij 10,00 x 12,40 m z vetrolovom
2,89 x 3,82 m. Gre za novogradnjo dodatnih pisarniških prostorov ob obstoječem opazovalnem
stolpu.
BA 82 Ognjeni položaj – vadbeni položaj
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Vadbeni položaj je namenjen usposabljanju. Lokacija položaja je na Baču. Urediti bo potrebno 21
prostorov za bojna vozila SV. Urejeni bodo dovozna makadamska cesta in krožna obračališča z
radijem najmanj 50 m.
3.1.1.3 VARNOSTNO OBMOČJE VO
Varnostno območje je opredeljeno na podlagi balistične varnostne ocene in je predvsem
namenjeno zagotavljanju varnosti ljudi, živali in okolja v času izvajanja dejavnosti obrambe.
Kmetijska zemljišča v varnostnem območju so namenjena kmetijski pridelavi. Gozdna zemljišča v
varnostnem območju so namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov. V varnostnem
območju se nahaja del smučišča Kalič in izletniška točka Sv. Trojica.

3.1.2 UGOTOVITVE O MOŽNOSTIH IN OMEJITVAH V PROSTORU
Na območju prostorske ureditve so zaznane naslednje omejitve / varstveni režimi za umeščanje v
prostor:









varstveni režimi s področja ohranjanja narave, pri čemer pa so bile prostorske ureditve,
ki so predmet te pobude in novega DPN, že optimizirane in usklajene z nosilci urejanja
prostora ter določeni omilitveni ukrepi in nadomestni habitati. Po uveljavitvi prvotnega
DPN je Občina Pivka sprejela občinski odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča
jezera.
varstveni režimi s področja varstva kulturne dediščine so v DPN, ki se razveljavi, že
upoštevani;
varstveni režimi s področja gozdarstva (naravni rezervati in varovalni gozdovi) so v DPN,
ki se razveljavi, že upoštevani. Določeni so tudi ukrepi za varstvo pred požari (zaradi velike
prisotnosti požarno ogroženih gozdov).
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, je
v mnenju s področja voda ugotovilo, da na osnovi predloženih strokovnih podlag ni bilo
možno ustrezno preveriti vplivov zaščitnih ukrepov (ki so določeni v DPN) na zmanjšanje
tveganja za onesnaženje virov pitne vode. Na osnovi negativnega mnenja in v povezavi z
Odločbo ustavnega sodišča, s katero se DPN razveljavi, je treba izdelati ustrezno strokovno
podlago in preveriti ustreznost ukrepov ter določiti morebitne dodatne omilitvene ukrepe.
varstveni režimi s področja letalstva so v DPN, ki se razveljavi, že upoštevani;
varstveni režimi s področja varstva kmetijskih zemljišč so v DPN, ki se razveljavi, že
upoštevani;

3.1.3 OPREDELITEV IN OBRAZLOŽITEV OBMOČJA PREDLOGA PREDLAGANE
REŠITVE
Območje je opisano in obrazloženo v poglavju 2.3.1. Opis območja z osnovnimi podatki.
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LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Oznaka

Opis

Emisije med gradnjo

PO 1/2,
PO 36/37,
PO 38/39,
PO 56/57

Taborni prostor

NE. Ohranja se travniška raba.

parkirna mesta za potrebe taborjenja

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Emisije med obratovanjem

Ukrep med obratovanjem

NE

Odpadki, komunalne odpadne
vode

Postavitev mobilnega EKO OTOKA ZA
organske snovi,
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV, ki se ga mikrobiologija
prekrije s streho; zbiranje in odvoz
odpadkov; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje; vodenje dnevnika

TOC, patogeni
mikroorganizmi

NE. Ohranja se travniška raba, ni
gradbenih del.

NE

Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

Pod vozila se postavi mobilne lovilce olj organske spojine
(lovilne posode ali pivnike). Na parkirnih
mestih se ne sme prati, vzdrževati
oziroma popravljati vozil

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

prenosni sanitarni objekti (kemični WC)

NE. Odvoz na KČN.

NE

Komunalne odpadne vode

Redno zbiranje in odvažanje in
organske snovi,
praznenje na centralno ČN, vodenje
mikrobiologija
dnevnika; odgovorna oseba; odgovorno
podjetje

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

PO 3

Pralnica za vozila
- ploščad 1500 m2

izkop, kaljenje; izpusti goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode
iz delovnih strojev
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

ODPADNA VODA NE SME PONIKATI.
organske spojine
Obvezen vodotesen zaprt krog
odpadnih voda. Čiščenje odpadne vode
z lovilcem olj in rezervoarjem za
prečiščevanje. Zbiranje in odvoz gošče.
Uporaba detergentov prepovedana.
Objekt se prekrije s streho

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj, motnost

PO 4

Umetno jezero
- tloris 2400 m2, globina do 4 m
dno jezera je betonska plošča, vhodna in
izhodna rampa sta betonirani
- polnjenje bazena s padavinami ali dovozom
vode
Vzletišče za brezpilotna letala
- izravnava terena 8000 m2, odstranitev
podrasti in dreves, nov makadamski priključek
na obstoječo cesto

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode
iz delovnih strojev
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Vode iz umetnega jezera ni dovoljeno organske spojine
spuščati v podtalje (neprepustno dno in
obrobje jezera). Za primer visokih voda
je obvezen preliv v rezervoar, ki se ga
prazni na KČN

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj, motnost

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

PO 5, PO 84

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

PO 6

Vadišče za bojna vozila
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
- zemeljska dela, gradnja betonskih, kamnitih iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva)
in zidanih ovir
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

PO 7

Pripravljalno območje
- namenjeno usposabljanu z bojnimi vozili v
gibanju

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva)
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Stran 1 od 10

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Oznaka

Opis

Emisije med gradnjo

Emisije med obratovanjem

PO 8/35

Urjenje taktike napad – obramba (enostavna
zemeljska in gradbena dela, zakloni, rovi;
prenova makadamskih cest; izgradnja
tankovske ceste)

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva)
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

PO 9

PO 10

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Urjenje uporabe železnice
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
(zgradijo se železniški tiri 68 m, dve betonski iz delovnih strojev
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva)
plošči do 336 m2, betonska klančina do 72 m3
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
organske spojine
dnevnika; plevelov na tiru ni dovoljeno
zatirati s kemičnimi sredstvi

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Boj v naselju
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
- objekt za namestitev
iz delovnih strojev
- oskrba s plinom, zunanja plinsko cisterna
5m3
- maketno naselje
- betonska cesta
- vodovod, hidranti
- elektrika, TK kabel
- fekalna kanalizacija in komunalna biološka
ČN
- varovalna ograja
- vodotesna pretakalna ploščad, opremljena z
lovilcem olj in peskolovom
- prostosoječa transformatorska postaja,
energetski transformator 160 kVA, dizelski
agregat 200 kVA

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva)
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; Odpadki
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
organske spojine
dnevnika, robniki, lovilec olj
Postavitev mobilnega EKO OTOKA ZA
organske snovi,
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV, ki se ga mikrobiologija
prekrije s streho; zbiranje in odvoz
odpadkov; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje; vodenje dnevnika

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj
TOC, patogeni
mikroorganizmi

Pretakalna ploščad:
izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva)

Pretakalna ploščad se prekrije s streho! organske spojine
Obvezna vodotesna izvedba-betonska
ploščad z robniki, zadrževalni volumen
1,5 volumna cisterne; peskolov in lovilec
olj, redno vzdrževanje, odgovorna
oseba; zbiranje odpadne vode v
rezervoar, odvoz

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Odpadne vode iz kanalizacije in
biološke KČN

Izvedba I. primarnega, II. sekundarnega organske snovi,
in III. terciarnega čiščenja; ponikanje
mikrobiologija
preko objekta za ponikanje vode;
Nadzor; odgovorna oseba; tehnična
izvedba, ki preprečuje puščanje (senzorji
ali dvojne cevi?); nadzor vodotesnosti;
nadzor delovanja, remonti v primeru
nedelovanja; redno odvažanje blata;
monitoring

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

Transformatorska postaja,
dizelski agregat

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
organske spojine
dnevnika; obvezno pripravljena sredstva
in oprema za nevtralizacijo in
odstranitev razlitja; takojšnja sanacija
razlitja; transformatorska postaja in
dizelski agregat se prekrije s streho;
betonska ploščad, zadrževalni bazen
volumna 1,5x

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Stran 2 od 10

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Oznaka

Opis

Emisije med gradnjo

PO 11

Območje ciljev
(vkopi, tarče, nasipi; zbiralnik deževnice
7,5m3; intervencijske poti)

PO 19, PO 65

Vzletišče za helikopterje
(dve betonski ploščadi 225 m3; 6 utrjenih
travnatih površin 225 m3; izravnava terena;
betonska cesta do vzletišča 220 m;
odvodnjavanje z jarki s peskolovom in
lovilcem olj)

PO 20

Taktični operativni center
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
(stavba 230m2 P+1, vzdrževalna dela na
iz delovnih strojev; odpadki
obstoječem bunkerju, makadamsko parkirišče
300m2; nepretočna triprekatna greznica; nova
prostostoječa TP Mahneče 250 kVA)

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Emisije med obratovanjem

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
dnevnika; čiščenje terena po vsaki vaji
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede ali pivniki pod
parkiranimi stroji; protipožarna zaščita!

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva), odpadne vode z
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; betonskih ploščadi
lovilne sklede ali pivniki pod
parkiranimi stroji

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Komunalne odpadne vode
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Transformatorska olja
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

PO 21

Retranslacija in vmesna radiorelejna postaja izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
(izravnava terena za makadamski plato 625m2 iz delovnih strojev; odpadki
za postavitev mobilnih stolpov in parkirišče,
jarki za inštalacije)

PO 22/23

Taborni prostor
(makadamski plato 3000 m2; asfaltno
parkrišče 2300 m2)

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva), odpadne vode s
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; parkirišča
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadki
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika; vzdrževanje peskolova in
lovilca olj: redno čiščenje, zbiranje
usedline, predaja pooblaščenemu
podjetju

Nepretočna triprekatna greznica; odvoz organske snovi,
na centralno ČN
mikrobiologija

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

Brez PCB; obvezna lovilna skleda

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Pod vozila se postavi mobilne lovilce olj organske spojine
(sklede ali pivnike). Na parkirnih mestih
se ne sme prati, vzdrževati oziroma
popravljati vozil
Pod vozila se postavi mobilne lovilce olj organske spojine
(lovilne posode ali pivnike). Na parkirnih
mestih se ne sme prati, vzdrževati
oziroma popravljati vozil

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Postavitev pokritega EKO otoka za
ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje in
odvoz odpadkov; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje; vodenje dnevnika

TOC, patogeni
mikroorganizmi

organske snovi,
mikrobiologija

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Komunalne odpadne vode

Prenosni kemični WC. Redno zbiranje in organske snovi,
odvažanje in praznenje na centralni ČN, mikrobiologija
vodenje dnevnika; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

Asfaltna površina, peskolov in lovilec olj organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Pretakalna ploščad:
izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva)

Pretakalna ploščad se prekrije s streho! organske spojine
Obvezna vodotesna izvedba-betonska
ploščad z robniki, zadrževalni volumen
1,5 volumna cisterne; peskolov in lovilec
olj, redno vzdrževanje, odgovorna
oseba; zbiranje odpadne vode v
rezervoar, odvoz

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Stran 3 od 10

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN
Oznaka

Opis

PO 24

Kurirska pot
(vzdrževalna dela, telekomunikacije)

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Emisije med gradnjo

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Emisije med obratovanjem

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Vadišče minsko eksplozivnih sredstev
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv
(uničevanje minsko eksplozivnih sredstev; 4
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
makadamski platoji 100 m2, makete,
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
intervencijske poti)
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
maziva)
Dekontaminacijska postaja
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode
(betonska ploščad 1200 m2, makadamski
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
priključek; zbiralnik čiste padavinske vode,
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
rezervoar za odpadne komunalne vode;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
ponika se samo certificirano čisto vodo; lovilec
maziva)
olj)

NE

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
organske spojine
dnevnika
Betonska ploščad; rezervoar za odpadne organske snovi
komunalne vode; ponika se samo
certificirano čisto vodo; odvoz odpadne
vode; lovilec olj
Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
organske spojine
dnevnika

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj
TOC

PO 31, PO 54

Parkirišče
(makadamsko parkirišče 550 m2, betonska
podlaga; makadamsko parkirišče 225 m2;
kabelska infrastruktura)

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva), odpadne vode s
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; parkirišča
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Betonska podlaga; lovilec olj; nadzor;
organske spojine
redno čiščenje in odvoz mulja; pranje,
vzdrževanje in popravljanje vozil ni
dovoljeno. Na makadamskem parkirišču
se pod vozila postavi mobilne lovilce olj
(sklede ali pivnike)

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

PO 32, PO 76

Opazovalna točka (makadamski plato 25m2,
vkopi nasipi, odstranitev podrasti

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

NE

PO 33

Urjenje postopkov JRKBO zaščite (jedrske,
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
radiološke, kemične in biološke obrambe)
iz delovnih strojev; odpadki
(rekonstrukcija utrjenih površin, objekt z
nadstrešnico za mobilne laboratorije,
makadamsko parkirišče za 20 vozil, dovozna
makadamska cesta; zbiralnik padavinske vode,
korita s pipami, samo čista voda se ponika

PO 26

PO 27, PO 28

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izključno vadbena sredstva
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

Stran 4 od 10

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika; čiščenje terena po vsaki vaji

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Uporaba jedrskih, radioloških, kemičnih, organske snovi
bioloških snovi, ki negativno vplivajo na
okolje ni dopustna. Ponika se samo
čista voda

TOC

Pod vozila se postavi mobilne lovilce olj organske spojine
(lovilne posode ali pivnike). Na parkirnih
mestih se ne sme prati, vzdrževati
oziroma popravljati vozil; nadzor,
odgovorna oseba, vodenje dnevnika

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN
Oznaka

Opis

PO 34

Center Bile

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Emisije med gradnjo

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Emisije med obratovanjem

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

organske snovi,
mikrobiologija

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

- nastanitveni objekt 80x16,5m

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadki, komunalne odpadne
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; vode
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Priključitev na kanalizacijo; zbiranje
odpadkov na EKO-otoku

- stražarski objekt 26,5x17,5m

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

NE

- objekt poveljstva

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadki, komunalne odpadne
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; vode
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Priključitev na kanalizacijo; zbiranje in
odvoz odpadkov

organske snovi,
mikrobiologija

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

- rekonstrukcija obst.obj.
- razdeljevalnica hrane, jedilnica, kuhinja
51x24 m

NE
NE
NE
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode, odpadki
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

NE
Priključitev na kanalizacijo; zbiranje in
odvoz odpadkov

organske snovi,
mikrobiologija

TOC, KPK, BPK5, patogeni
mikroorganizmi

- rekonstrukcija obstoječe nadstrešnice
log.centra
- dva servisna objekta 33x6m in 26x6m

NE

NE

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Goriva, maziva, tehnološke vode; Vodotesen objekt brez izpusta
organske spojine
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; odpadki
tehnoloških voda; lovilni bazen/posoda
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
za tekočine; zbiranje in odvoz odpadkov
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj, TOC

- tabor za 800 ljudi

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode, odpadki;
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Prenosni kemični WC - redno zbiranje in organske snovi,
odvažanje in praznenje na centralni ČN, mikrobiologija
vodenje dnevnika; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje;
postavitev agregata na pokrito
vodotesno ploščad;
postavitev pokritega EKO otoka za
ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje in
odvoz odpadkov; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje; vodenje dnevnika

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

Robniki, lovilec olj

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

NE

NE

- asfaltira in betonira se parkirišče za 180 vozil izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva), odpadne vode s
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; parkirišča
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Stran 5 od 10

organske spojine

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Oznaka

Opis

Emisije med gradnjo

PO 34

- pralnica za vozila 34x56m

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Komunalna odpadna voda iz pralnic za organske spojine
vozila 34-8 ne sme ponikati. Pralnice za
vozila morajo imeti vodotesen in zaprt
krog odpadnih vod s čiščenjem in
ponovno uporabo ter morajo biti
opremljene z lovilcem olj in maščob ter
rezervoarjem za prečiščevanje.
Uporaba detergentov ni dopustna .
Objekt se prekrije s streho

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj, motnost

- betonska cesta

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva)
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Robniki, lovilec olj

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

- komunalna biološka ČN manj kot 2000 PE
(130 PE) in komunalna infrastruktura

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode iz kanalizacije in
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; biološke KČN
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Izvedba I. primarnega, II. sekundarnega organske snovi,
in III. terciarnega čiščenja; ponikanje
mikrobiologija
preko objekta za ponikanje vode;
Nadzor; odgovorna oseba; tehnična
izvedba, ki preprečuje puščanje (senzorji
ali dvojne cevi?); nadzor vodotesnosti;
nadzor delovanja, remonti v primeru
nedelovanja; redno odvažanje blata;
monitoring

- rušenje silosa in betonskih zidov krmišča

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

NE

-nadomestna transformatorska postaja 1000
kVA

NE

Brez PCB; obvezna lovilna skleda

- sončna elektrarna
- kotlovnica za ogrevanje z biomaso

NE
NE
NE
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

NE
Nadzor; odgovorna oseba

- EKO otok za zbiranje odpadkov

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode, odpadki
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

STREHA! Nadzor, odgovorna oseba;
vodenje obratovalnega dnevnika

NE

Emisije med obratovanjem

Transformatorska olja

Stran 6 od 10

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Onesnaževala

organske spojine

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

organske snovi,
mikrobiologija

TOC, patogeni
mikroorganizmi

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Oznaka

Opis

Emisije med gradnjo

Emisije med obratovanjem

PO 34

- dva podzemna rezervoarja 50m3

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
obratovalnega dnevnika

- pretakalna ploščad za oskrbo vozil in strojne izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Pretakalna ploščad:
opreme z gorivi in mazivi = asfaltirano
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
parkirišče
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; maziva)
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Pretakalna ploščad se prekrije s streho! organske spojine
Obvezna vodotesna izvedba-betonska
ploščad z robniki, zadrževalni volumen
1,5 volumna cisterne; peskolov in lovilec
olj, redno vzdrževanje, odgovorna
oseba; zbiranje odpadne vode v
rezervoar, odvoz

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

PO 40,
PO 41/43,
PO 42, PO 44,
PO 45

Pričakovalno območje – vadbeni položaj
(zemeljski zakloniki, makadamsko parkirišče
2500m2, makadamsko interno cestno
omrežje, posek dreves; vkopana
infrastruktura)

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji
Uporaba lovilnih skled/pivnikov pod
parkiranimi vozili. Na parkirnih mestih
se ne sme prati, vzdrževati oziroma
popravljati vozil; nadzor, odgovorna
oseba, vodenje dnevnika

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

PO 46/47,
PO 79

Ognjeni položaj – vadbeni položaj
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
(makadamska parkirišča 800m2 vsako; interno iz delovnih strojev; odpadki
makadamsko cestno omrežje; ureditev terena
za vlečna vozila in minomete; vkopana
infrastruktura)

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

Uporaba lovilnih skled/pivnikov pod
parkiranimi vozili. Na parkirnih mestih
se ne sme prati, vzdrževati oziroma
popravljati vozil; nadzor, odgovorna
oseba, vodenje dnevnika

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Uporaba lovilnih skled/pivnikov pod
organske spojine
parkiranimi vozili. Na parkirnih mestih
se ne sme prati, vzdrževati oziroma
popravljati vozil; nadzor, odgovorna
oseba, vodenje dnevnika
Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
organske snovi,
dnevnika, prenosni kemični WC - redno mikrobiologija
zbiranje in odvažanje in praznenje na
centralni ČN; odgovorno podjetje

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

PO 50/53,
PO 49/52,
PO 62/63

Artilerijska opazovalnica s parkiriščem
(makadamski plato 100m2 z nadstreškom;
makadamsko parkirišče 225m2 in
makadamska dovozna cesta, posek drevja)

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva), odpadne vode s
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; parkirišča
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Komunalne odpadne vode

Stran 7 od 10

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Oznaka

Opis

PO 51, PO 55,
PO 83

Artilerijska opazovalnica
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
(nadstešek, posek dreves; makadamski plato iz delovnih strojev; odpadki
100m2, 28m2, delono vkopan betonski
bunker; makadamska dovozna cesta; stolp za
radijsko zvezo)

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Komunalne odpadne vode
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Strelišče
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
(nasip, strelska borbena hiša; dve skladišči do iz delovnih strojev; odpadki
15m2; makadamsko parkirišče 375m2;
vkopana infrastruktura; intervencijske poti)

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
maziva), odpadne vode s
parkirišča

PO 58

PO 59

Met ročne bombe
(betonski zakloniki, plato 330 m2, ograja,
bankina)

PO 60

PO 64/25/70

Emisije med gradnjo

Emisije med obratovanjem

Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva)

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
organske snovi,
dnevnika, prenosni kemični WC - redno mikrobiologija
zbiranje in odvažanje in praznenje na
centralni ČN; odgovorno podjetje

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

organske spojine

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
razstreliva; kovine
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji
Pod makadamskim parkiriščem se zgradi organske spojine
neprepustna plast, zbiranje vode in
lovilec olj; nadzor, odgovorna oseba,
vodenje dnevnika

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
dnevnika, čiščenje terena po končani
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
vaji
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

Skladišče minskih eksplozivnih sredstev – MES izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
(betonska cesta, skladišče 31x25m, nasipi,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
dnevnika
ograja, infrastruktura)
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
Robniki, lovilec olj
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
maziva)

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Območje tarč in rušitev
(zemeljska dela, 10 makadamskih platojev
1m2, lansirne postaje, intervencijske poti)

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji
Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
dnevnika, čiščenje terena po končani
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
vaji
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

Zgorevni produkti, ostanki streliv Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva)

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva)

PO 66

Taktično območje s tarčami (zemeljska dela)

PO 67

Ognjeni – vadbeni položaj (namenjena
NE
usposabljanju z bojnimi vozili; ni zemeljskih
del; do območja se uredi makadamsko cesto)

PO 71, PO 72,
PO 73

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Stolp za mikrovalovne oddajnike – sistem za
simulacijo taktičnega delovanja
(dve betonski ploščadi 26m2; železni stolp,
ograja)

NE

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Stran 8 od 10

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika
NE

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Oznaka

Opis

Emisije med gradnjo

PO 85

Krožna taktična cesta za bojna vozila

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; maziva)
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

PO 86

Ognjeni vadbeni položaj
(namenjeno streljanju s Protioklepnim
orožjem, ni zemeljski in gradbenih del)

NE

NE

Emisije med obratovanjem

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Ukrep med obratovanjem

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Zgorevni produkti, ostanki streliv Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji

razstreliva; kovine

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva)

organske spojine

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika

PO 87

Vadbeni položaj Veliki Javornik
(rekonstrukcija, vzdrževanje obstoječih
objektov in gradnja novih objektov
gospodarske javne infrastrukture)

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
NE
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

NE

BA 13/77

Taborni prostor
(taborni prostor, parkirna mesta v travniški
rabi, gradbenih in zemeljskih del ni)

NE

Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

Pod vozila se postavi mobilne lovilce olj organske spojine
(lovilne posode ali pivnike). Na parkirnih
mestih se ne sme prati, vzdrževati
oziroma popravljati vozil.

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Komunalne odpadne vode

Prenosni kemični WC. Redno zbiranje in organske snovi,
odvažanje in praznenje na centralni ČN, mikrobiologija
vodenje dnevnika; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje.

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

Odpadki, komunalne odpadne
vode

Postavitev mobilnega EKO OTOKA ZA
organske snovi,
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV, ki se ga mikrobiologija
prekrije s streho; zbiranje in odvoz
odpadkov; odgovorna oseba;
odgovorno podjetje; vodenje dnevnika.

TOC, patogeni
mikroorganizmi

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

BA 14

Strelišče
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
(Bač; namenjeno streljanju z bojnimi vozili in iz delovnih strojev; odpadki
motorizirane-pehotne enote; betonsko
skladišče za tarče; jarki, nasipi; varovalne
ograje; servisne makadamske ceste,
makadadamsko parkirišče, betonski bunkerji,
obnova Transformatorske postaja Bač 1)

NE

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, ostanki streliv
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

Transformatorska olja

Stran 9 od 10

razstreliva; kovine

Pod vozila se postavi mobilne lovilce olj organske spojine
(lovilne posode ali pivnike). Na parkirnih
mestih se ne sme prati, vzdrževati
oziroma popravljati vozil; nadzor,
odgovorna oseba, vodenje dnevnika

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Brez PCB; obvezna lovilna skleda

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

organske spojine

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN

Gradnja*
(onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo so podani na
koncu preglednice

Oznaka

Opis

Emisije med gradnjo

BA 15

Pralnica za vozila
(betonska plošča 1500m2, lovilec olj,
rezervoar prečiščene vode)

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Odpadne vode
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

BA 75, BA 80

Opazovalni stolp
izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv
(Bač; rekonstrukcija stolpa; nov objekt 125m2 iz delovnih strojev; odpadki
(pisarne, sanitarije, čajna kuhinja, terasa)
zbiralnik deževnice 5m3)

BA 82

Ognjeni položaj – vadbeni položaj
(Bač; zemeljski zakloniki, makadaske ceste,
makadamsko parkirišče 2000m2)

Opis

Emisije med obratovanjem

brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Komunalne odpadne vode
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
Zgorevni produkti, streliva,
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba; razlitja goriv-maziv, odpadne
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev; vode s parkirišč
lovilne sklede pod parkiranimi stroji
Izpusti/razlitja iz vozil (goriva,
maziva), odpadne vode s
parkirišča

LUZ d.d. (Jankovič s sod., 2018): Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske; Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna (Uradni list RS, št. 17/14 in 75/17 – odl. US) in LUZ
d.d.: Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, Idejni projekt za celotno območje DPN
Oznaka

Ukrep med gradnjo

Obratovanje

Gradnja

Emisije med gradnjo

Ukrep med gradnjo

Ukrep med obratovanjem

Vse razen:
PO 1/2,
PO 36/37,
PO 38/39,
PO 56/57,
PO 67, PO 86 in
BA 13/77

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv brezhibni stroji; zbiranje in odvoz
organske spojine
iz delovnih strojev; odpadki
odpadkov; nadzor; odgovorna oseba;
nadzor nad izpusti iz gradbenih strojev;
lovilne sklede pod parkiranimi stroji

Celotno območje Kabelska kanalizacija
DPN OSVAD
(telekomunikacijski vod, visokonapetostna in
Postojna
nizkonapetostna elektrika z jaški); vodovod

izkop, kaljenje; izpust goriv-maziv delo po kampadah, sprotno zaspivanje; organske spojine
iz delovnih strojev; odpadki
nadzor; odgovorna oseba; nadzor nad
izpusti iz gradbenih strojev; lovilne
sklede pod parkiranimi stroji

Stran 10 od 10

Onesnaževala

Indikatorski parameter za
onesnaževalo

Ponikanje odpadnih voda ni dovoljeno. organske spojine
Zaprt krog odpadnih voda s čiščenjem in
ponovno uporabo, lovilec olj. Uporaba
detergentov ni dopustna. Objekt se
pokrije s streho

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj, motnost

Nepretočna 3-prekatna greznica z
odvozom na centralno ČN; nadzor,
odgovorna oseba, vodenje dnevnika;
zbiranje deževnice za sanitarno vodo)

BPK5, KPK, amonij, nitrat,
patogeni mikroorganizmi

organske snovi,
mikrobiologija

Nadzor, odgovorna oseba, vodenje
razstreliva; kovine
dnevnika, čiščenje terena po končani
vaji; mobilni lovilci olj/pivniki pod vozili

RDX, TNT, PBV, HMX; Pb..

Pod vozila se postavi mobilne lovilce olj organske spojine
(lovilne posode ali pivnike). Na parkirnih
mestih se ne sme prati, vzdrževati
oziroma popravljati vozil; nadzor,
odgovorna oseba, vodenje dnevnika

PAO, BTX, indeks
mineralnih olj

Onesnaževala in indikatorski parameter za onesnaževalo med gradnjo

Onesnaževala

Onesnaževala in indikatorski parameter za
onesnaževalo med obratovanjem

Indikatorski parameter za
onesnaževalo
PAO, BTX, indeks mineralnih olj,
motnost

PAO, BTX, indeks mineralnih olj,
motnost

Priloga 9

Rezultati kemijskih analiz podzemne vode na
opazovalnih mestih v letu 2018
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
PR1897623

Issue Date

: 30-Oct-2018

: Geological survey of Slovenia

Laboratory

: ALS Czech Republic, s.r.o.

: Sonja Cerar

Contact

: Client Service

Address

: Dimiceva ulica 14

Address

: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

E-mail

E-mail

: customer.support@alsglobal.com

Telephone

1000 Ljubljana Slovenia
: Sonja.Cerar@GEO-ZS.SI
: ----

Telephone

: +420 226 226 228

Project

: ----

Page

Order number

: 1 of 2

:

Date Samples
Received
Quote number

: 25-Sep-2018

Work Order

:

Customer
Contact

Czech Republic 190 00

: PR2017GEOSU-SI0002

(CZ-200-17-0050)

Site

: ----

Date of test

: 25-Sep-2018 - 30-Oct-2018

Sampled by

: client

QC Level

: ALS CR Standard Quality Control

Schedule

General Comments
This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.
The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Responsible for accuracy
Signatories

Position

Zdeněk Jirák

Environmental Business Unit
Manager
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Issue Date

: 30-Oct-2018

Page
Work Order
Customer

: 2 of 2
: PR1897623
: Geological survey of Slovenia

Analytical Results
Client sample ID

Sub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID
Client sampling date / time
Parameter

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis

Method

LOR

Unit

W-UNICO-SUB

-

-

KOTLICI

PLANINSKA

RAK

PR1897623-001

PR1897623-002

PR1897623-003

[25-Sep-2018]

[25-Sep-2018]

[25-Sep-2018]

Result

MU

Results

----

attached

Client sample ID

Sub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID
Client sampling date / time
Parameter

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis

Method

LOR

Unit

W-UNICO-SUB

-

-

----

MU

Results

----

attached

PODSTENJSEN

VIPAVA 20.9

PIVKA

PR1897623-005

PR1897623-006

PR1897623-007

[25-Sep-2018]

[25-Sep-2018]

[25-Sep-2018]
Result

MU

Results

----

Result

MU

Results

----

attached

Result

MU

Results

----

attached

PRONKOVEC

K-1

Laboratory sample ID

PR1897623-008

PR1897623-009

----

[25-Sep-2018]

[25-Sep-2018]

----

Client sampling date / time

Subcontracted Analysis

Results

Result

Client sample ID

Sub-Matrix: WATER

Miscellaneous Parameters

MU

attached

attached

Parameter

Result

Method

LOR

Unit

W-UNICO-SUB

-

-

Result

MU

Results

----

attached

----

Result

MU

Result

MU

Results

----

----

----

attached

If no sampling time is provided, the sampling time will default 00:00 on the date of sampling. If no sampling date is provided, delivery date in brackets
without a time component will be displayed instead. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage
factor k = 2, representing 95% confidence level.
Key: LOR = Limit of reporting; MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries
Analytical Methods

Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00
W-UNICO-SUB
This method in question is not within the accreditation scope of ALS. Refer to the attachment for information on the
accreditation status of the subcontractor.

A `*` symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. In the case when a procedure
belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited.
Please refer to General Comment section on front page for information. If the report contains subcontracted analysis, those are made
in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS Czech Republic, s.r.o.
The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

Right Solutions • Right Partner

www.alsglobal.eu

Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order
Issue Date

30.10.2018

Page

1/8

Analysis results

Matrix:

water

Sample 001

KOTLICI

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Right Solutions • Right Partner
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Sample 002

PLANINSKA

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Sample 003

RAK

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Right Solutions • Right Partner
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Sample 005

PODSTENJSEN

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Sample 006

VIPAVA 20.9

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA
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Sample 007

PIVKA

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Sample 008

PRONKOVEC

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA
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Sample 009

K-1

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

The end of result part of the attachment 1 to the Certificate of Analysis
PR1897623

Brief Method Summaries: In the table
SA – indicates accredited subcontractor method
SN – indicates non-accredited subcontractor method

A `*` symbol proceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging
to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are nonaccredited. Please refer to General Comment section on front page for information.
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
PR18A9024

Issue Date

: 16-Nov-2018

: Geological survey of Slovenia

Laboratory

: ALS Czech Republic, s.r.o.

: Sonja Cerar

Contact

: Client Service

Address

: Dimiceva ulica 14

Address

: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

E-mail

E-mail

: customer.support@alsglobal.com

Telephone

1000 Ljubljana Slovenia
: Sonja.Cerar@GEO-ZS.SI
: ----

Telephone

: +420 226 226 228

Project

: ----

Page

Order number

: 1 of 2

:

Date Samples
Received
Quote number

: 18-Oct-2018

Work Order

:

Customer
Contact

Czech Republic 190 00

: PR2017GEOSU-SI0002

(CZ-200-17-0050)

Site

: ----

Date of test

: 20-Oct-2018 - 16-Nov-2018

Sampled by

: client

QC Level

: ALS CR Standard Quality Control

Schedule

General Comments
This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.
The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Responsible for accuracy
Signatories

Position

Zdeněk Jirák

Environmental Business Unit
Manager
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Issue Date

: 16-Nov-2018

Page
Work Order
Customer

: 2 of 2
: PR18A9024
: Geological survey of Slovenia

Analytical Results
Client sample ID

Sub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID
Client sampling date / time
Parameter

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis

Method

LOR

Unit

W-UNICO-SUB

-

-

Malni

----

PR18A9024-001

----

-------

[18-Oct-2018]

----

----

Result

MU

Result

MU

Result

MU

Results

----

----

----

----

----

attached

If no sampling time is provided, the sampling time will default 00:00 on the date of sampling. If no sampling date is provided, delivery date in brackets
without a time component will be displayed instead. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage
factor k = 2, representing 95% confidence level.
Key: LOR = Limit of reporting; MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries
Analytical Methods

Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00
W-UNICO-SUB
This method in question is not within the accreditation scope of ALS. Refer to the attachment for information on the
accreditation status of the subcontractor.

A `*` symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. In the case when a procedure
belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited.
Please refer to General Comment section on front page for information. If the report contains subcontracted analysis, those are made
in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS Czech Republic, s.r.o.
The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.
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Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order
PR18A9024
Issue Date

16.11.2018

Page

1/1

Analysis results

Matrix:

water

Sample 001

Malni

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

The end of result part of the attachment 1 to the Certificate of
AnalysisPR18A9024

Brief Method Summaries: In the table
SA – indicates accredited subcontractor method
SN – indicates non-accredited subcontractor method

A `*` symbol proceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging
to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are nonaccredited. Please refer to General Comment section on front page for information.
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
PR18C4209

Issue Date

: 13-Dec-2018

: Geological survey of Slovenia

Laboratory

: ALS Czech Republic, s.r.o.

: Sonja Cerar

Contact

: Client Service

Address

: Dimiceva ulica 14

Address

: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

E-mail

E-mail

: customer.support@alsglobal.com

Telephone

1000 Ljubljana Slovenia
: Sonja.Cerar@GEO-ZS.SI
: ----

Telephone

: +420 226 226 228

Project

: ----

Page

Order number

: 1 of 2

:

Date Samples
Received
Quote number

: 21-Nov-2018

Work Order

:

Customer
Contact

Czech Republic 190 00

: PR2017GEOSU-SI0002

(CZ-200-17-0050)

Site

: ----

Date of test

: 23-Nov-2018 - 13-Dec-2018

Sampled by

: client

QC Level

: ALS CR Standard Quality Control

Schedule

General Comments
This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.
The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Responsible for accuracy
Signatories

Position

Zdeněk Jirák

Environmental Business Unit
Manager

Right Solutions • Right Partner
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Issue Date

: 13-Dec-2018

Page
Work Order
Customer

: 2 of 2
: PR18C4209
: Geological survey of Slovenia

Analytical Results
Client sample ID

Sub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID
Client sampling date / time
Parameter

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis

Method

LOR

Unit

W-UNICO-SUB

-

-

KNEŽAK
14.11.18

RAK
14.11.18

PR18C4209-001

PR18C4209-002

PR18C4209-003

14-Nov-2018 00:00

14-Nov-2018 00:00

15-Nov-2018 00:00

Result

MU

Results

----

attached

Client sample ID

Sub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID
Client sampling date / time
Parameter

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis

Method

LOR

Unit

W-UNICO-SUB

-

-

Client sample ID
Laboratory sample ID
Client sampling date / time

Parameter

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis

Method

LOR

Unit

W-UNICO-SUB

-

-

Result

MU

Results

----

attached

IZVIR MALNI
15.11.18

Result

MU

Results

----

attached

PRUNKACE
15.11.18

KOTLIČI
14.11.18

PR18C4209-004

PR18C4209-005

PR18C4209-006

15-Nov-2018 00:00

14-Nov-2018 00:00

15-Nov-2018 00:00

Result

MU

Results

----

Result

MU

Results

----

attached

attached

Sub-Matrix: WATER

PLANINA
15.11.18

IZVIR VIPAVE
15.11.18

Result

MU

Results

----

attached

IZVIR PODST SEK
15.11.18

PIVKA
15.11.18

PR18C4209-007

PR18C4209-008

PR18C4209-009

15-Nov-2018 00:00

14-Nov-2018 00:00

15-Nov-2018 00:00

Result

MU

Results

----

attached

Result

MU

Results

----

attached

Result

MU

Results

----

attached

If no sampling time is provided, the sampling time will default 00:00 on the date of sampling. If no sampling date is provided, delivery date in brackets
without a time component will be displayed instead. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage
factor k = 2, representing 95% confidence level.
Key: LOR = Limit of reporting; MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries
Analytical Methods

Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00
W-UNICO-SUB
This method in question is not within the accreditation scope of ALS. Refer to the attachment for information on the
accreditation status of the subcontractor.

A `*` symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. In the case when a procedure
belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited.
Please refer to General Comment section on front page for information. If the report contains subcontracted analysis, those are made
in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS Czech Republic, s.r.o.
The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.
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Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order PR18C4209
Issue Date

13.12.2018

Page

1/6

Analysis results

Matrix:

water

Sample 001

KNEŽAK

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Right Solutions • Right Partner
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Sample 002

RAK

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Sample 003

PLANINA

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Right Solutions • Right Partner
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Sample 004

IZVIR MALNI

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Sample 005

PRUNKACE

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA
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Sample 006

KOTLIČI

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Sample 007

IZVIR VIPAVE

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA
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Sample 008

IZVIR PODST SEK

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

Sample 009

PIVKA

Parameter
Octogen (HMX)
Hexogen (RDX)
1,3,5Trinitrobenzene
2,4,6Trinitrotoluene
Nitroglycerin
4-Amino-2,6Dinitrotoluene
2-Amino-4,6Dinitrotoluene

Result
<LOQ
<LOQ

LOQ
0.1
0.1

Units
µg/L
µg/L

Method
DIN EN ISO 22478: 2006-07
DIN EN ISO 22478: 2006-07

Accreditation
SA
SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.2

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

Nitropenta (PETN)

<LOQ

0.1

µg/L

DIN EN ISO 22478: 2006-07

SA

1,3Dinitrobenzene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,6-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA

2,4-Dinitrotoluene

<LOQ

0.1

µg/L

DIN 38407-17: 1999-02

SA
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The end of result part of the attachment 1 to the Certificate of Analysis
PR18C4209

Brief Method Summaries: In the table
SA – indicates accredited subcontractor method
SN – indicates non-accredited subcontractor method

A `*` symbol proceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging
to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are nonaccredited. Please refer to General Comment section on front page for information.
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Priloga 10

Potrdilo o opravljeni reviziji (15. 4. 2019) in revizijsko
poročilo (Ratej, J., Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo
in okolje. Ljubljana, 25. 2. 2019)

Priloga 10

- opredelitev tveganja za onesnaževanje.
Izdelovalec mora pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati veljavno zakonodajo.
Vsebinske zahteve je naročnik sicer podal tudi v projektni nalogi (evidenčna številka 63196/2018),
ki
ponudnikom
na
portalu
javnih
naročil
ni
bila
na
voljo
(https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/270951/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_STROKO
VNE_PODLAGE_POSTOJNA.zip), revidentu pa je bila poslana naknadno na njegovo prošnjo.
Projektno nalogo je v avgustu 2018 pripravil Geološki zavod Slovenije pod vodstvom g. Luke
Serianza mag.inž.geol. s sodelavci, ki so nato sodelovali tudi pri pripravi elaborata.

SPLOŠNI KOMENTARJI
Pri pregledu elaborata se poraja nekaj splošnih vprašanj in sicer:
 reprezentativnost merskih mest za monitoring podzemnih vod (ne le vodnih virov),
potreba po dodatnih merskih mestih na DPN OSVAD,
 vprašanje obravnave nezasičene cone,
 zakonska izhodišča za analizo tveganja,
 izpeljava ukrepov iz navedenih scenarijev in izračunov,
 vpliv negotovosti pri opredelitvi hidrogeoloških razmer na opredelitev tveganja,
 opremljenost slik.
Komentarji k posameznim temam so podani v nadaljevanju.
Reprezentativnost merskih mest za monitoring podzemnih vod (ne le vodnih virov), potreba
po dodatnih merskih mestih na DPN OSVAD
Avtorji naj se opredelijo do vprašanja reprezentativnosti izvajanega monitoringa kemijskega
stanja samih podzemnih vod za opredelitev onesnaženja same podzemne vode (ne le vodnih
virov) na od potencialnega vira onesnaženja več kilometrov oddaljenih merskih mestih. V
elaboratu je namreč ustrezno naslovljeno vprašanje prispevkov drugih potencialnih virov
onesnaženja na rezultate analiz na vodnih virih in izvirih. Manj pa je poudarjeno razredčenje, ki
se ob vnosu na obravnavani lokaciji dogaja vzdolž toka. Zaradi tega razredčenja je lahko tudi pri
vnosu razmeroma signifikantne mase onesnaževal pri danih mejah zaznavnosti (sploh pa mejah
določanja) rezultat monitoringa na zelo oddaljenih merskih mestih še vedno navidezno ugoden,
kar pa ne pomeni, da bi bil rezultat ugoden tudi v primeru meritve kemijskega stanja podzemne
vode znotraj samega območja DPN OSVAD, torej bližje vnosu v podzemno vodo (point of
compliance).
Predmet obravnave strokovnih podlag namreč ne sme biti le vpliv na stanje vodnih virov, temveč
tudi vpliv na stanje podzemne vode kot medija transporta in kot enega od ciljnih elementov
okolja. Delno je koncept kritičnega vnosa snovi v podzemno vodo že podan pri rezultatih
izračunov relativne občutljivosti. Priporočamo, da se glede na razredčenje, ki je bilo zaznano pri
obeh sledilnih poizkusih, jasneje opredeli tudi, kolikšen vnos indikativnih onesnaževal je
potreben, da bi bila na oddaljenem izbranem merskem mestu presežena koncentracija na spodnji
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meji zaznavnosti, ob tem pa poda oceno, kakšne koncentracije bi se ob tem pojavile v podzemni
vodi na območju znotraj DPN OSVAD.
Ali je glede na navedeno po mnenju avtorjev potrebno za opredelitev stanja podzemne vode (ne
le vodnih virov) na območju DPN OSVAD zasnovati mrežo opazovalnih vrtin za spremljanje
stanja podzemne vode? Kakšne so okvirne lokacije dodatnih merskih mest? Osnutek programa
monitoringa bi moral biti podan v končni analizi tveganja.
Nezasičena cona
Kako je upoštevan prenos snovi in razredčenje v nezasičeni coni oz. komentar, da je privzeto
neposredno razlitje v zasičeno cono (v elaboratu so različni opisi dinamike prenosa snovi pri
normalnem in alternativnem scenariju, uporabljena pa je enaka enačba toka v zasičeni coni Beatsle).
Pri vpeljavi uporabljenega modela prenosa snovi ni niti konceptualno, niti matematično
opredeljeno, kako je bil upoštevan prenos snovi skozi od nič do več sto metrov debelo nezasičeno
cono. Potrebno je pokazati, kako se po razlitju, delnem zastajanju v tleh in nezasičeni coni ob
padavinah onesnaževalo v naravi redči in migrira proti zasičeni coni, kjer se zaradi razlike v
koncentracijah ponovno redči - na tem mestu je v elaboratu vpeljan kot »začetna koncentracija
(C0)« kot vstopna točka v uporabljen matematični model. Pri sledilnih poizkusih sledilo ni bilo
injicirano na površje, zato vsi procesi razredčenja niso bili dejavnik pri odzivu na merskih mestih.
V kolikor je bilo celotno redčenje od razlitja do uporabljenega C0 v analizi tveganja zanemarjeno,
je potrebno to v elaboratu navesti in v grobem ovrednotiti dodatno konzervativnost, ki izhaja iz te
predpostavke.
Zakonska izhodišča za analizo tveganja
Avtorji se sklicujejo na vodovarstvena območja, kot so predlagana v okviru sprejemanja državne
Uredbe o varovanju vodnih virov in jih kasneje tudi uporabljajo kot merodajna. Vseeno bi bilo
potrebno v poglavju 3 na karti prikazati prostorski obseg trenutno veljavnih predpisov in VVO
(tudi Vipave) ter poudariti, da se za izdelano analizo tveganja glede na zadnje poznavanje razmer
na območju po načelu previdnosti uporabijo konzervativnejša strokovna izhodišča, in sicer kljub
trenutno veljavnim manj strogim zahtevam občinskega Odloka. S tem bodo jasneje predstavljena
zakonska in strokovna izhodišča naloge. Prav tako je potrebno izenačiti verjetno nenamerno
razhajajoče navedbe glede implementacije obeh novejših strokovnih podlag (…bo območje
OSVAD Postojna uvrščeno v drugo in tretje…; …bi po predlogu (Petauer s sod. 2002) padel v
drugo in tretje…). Prav tako dikcija »kot je prikazan v Atlasu Okolja« daje vtis, da ne gre za
veljaven zakonski akt, temveč zgolj za prikaz na spletni strani ARSO.
Opremljenost slik
V elaboratu so uporabljene slike iz raznih virov z različnim načinom oblikovanja in različnimi
prikazanimi elementi, zato je smiselno npr na sliko 10, 12 in še nekatere ostale dodati položaj
strelišča in vadišča, na slike v poglavju 7 pa poleg položaja strelišča in vadišča še položaj vodnih
virov, na katere se nanaša poglavje, v katerem se taka slika pojavi. Prav tako se na nekatere slike
3

doda še legenda (npr. 37 in 38) ali zapis v naslov slike. Iz besedila elaborata in priloženih slik je
bralcu namreč težko razbrati medsebojne položaje obravnavanih virov onesnaženja in varovanih
vodnih virov glede na ugotovljene smeri toka podzemne vode ter razdalje med navedenimi viri
onesnaževanj in vodnimi viri. Priporočam, da avtorji takemu prikazu medsebojnih leg, ki so v
besedilu sicer opisane, dajo še nekoliko več grafičnega poudarka (npr nekoliko dopolnjena slika
55 bi bila dobrodošla tudi že višje v besedilu). Tudi prilogi 2 in 3, ki podajata obseg predvidenih
novih objektov v OSVAD, bi bili bolj pregledni z legendo oznak.

Izpeljava ukrepov iz navedenih scenarijev in izračunov
Ukrepi, ki so podani v analizi tveganja, bodo bistveno pripomogli k zaščiti podzemne vode in
vodnih virov na območju. V elaboratu pa bi bilo vseeno potrebno nekoliko bolj eksplicitno
navesti vzročno posledično zvezo med posameznimi sklopi ukrepov in predhodnimi izpeljavami
scenarijev in izvedenih izračunov. Na ta način se podkrepi smiselnost posameznega ukrepa tudi v
širšem krogu strokovne in laične javnosti ter izboljša sledljivost inženirske misli glede varovanja
podzemne vode.
Vpliv negotovosti pri opredelitvi hidrogeoloških razmer na opredelitev tveganja
V elaboratu je večkrat poudarjena negotovost pri poznavanju hidrogeoloških razmer (poglavje 5.,
6.1., itd). Kako navedene negotovnosti vplivajo na zanesljivost zaključkov v elaboratu? Do
kakšne mere je ta na več mestih v elaboratu poudarjena negotovost relevantna za dani primer
zaščite podzemne vode in vodnega vira pri vendarle dovolj prostih in širokih izhodiščih, ki jih
omogoča princip analize tveganja, oz. kako so avtorji te negotovosti obdelali pri opredelitvi
tveganj?

POSAMEZNI KOMENTARJI
V nadaljevanju podajamo posamezne komentarje, ki se nanašajo na posamezne dele besedila ali
prilog. Pred komentarjem je navedena številka poglavja ali drug sklic na mesto v datoteki
(preglednica, slika, ipd).
Strani poglavja Povzetek niso oštevilčena.
V Povzetku (tudi v nadaljevanju elaborata, npr. poglavje 3.2.2.3) je zapisano: "Z območja vadišča
Poček odteka približno 1/2 podzemne vode v izvir Malenščice in približno 1/4 podzemne vode v
izvir Vipave." Postavlja se vprašanje, kam odteka preostanek ponikle vode, potrebno je pojasnilo
(zastajanje sledila, merilna negotovost, druge možne smeri, ki morda niso bile pokrite, ocena na
podlagi povratka sledila, kot je bilo zabeleženo do neke točke v času, ipd).
V Povzetku je zapisano, da so: "V okviru analize ... obravnavani še vplivi na vodne vire: vrtina
RŠ-3/94 Rakov Škocjan, Podlipa-Vipava, Zmrlek in Sela pri Knežaku, rezervni vrtini K-1 in K-3
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pri Zagorju ter Podstenjšek pri Šembijah." Nato za te vodne vire podana opredelitev vodnega
vira, ne pa tudi izračun oz opredelitev tveganja. V poglavju 10.1 je potrebno dodati obravnavo
tudi teh vodnih virov in sicer bodisi z dodatnim izračunom ali pa komentarjem, da se rezultati za
izvir Malni lahko smiselno upoštevajo tudi za RŠ-3/94 in utemeljitev, zakaj je temu tako (npr,
koncentracije sledil iz sledilnih poizkusov kažejo, …).
V Povzetku je zapisano: "Prav tako so rezultati vsebnosti posameznega parametra precej pod
mejnimi vrednostmi za pitno vodo1 in površinske vode2 ... ". Nejasna dikcija - kaj pomeni v tem
kontekstu posameznega (vsi parametri, nekateri, vsi z izjemo, ...).
Za odvoze komunalne odpadne vode mora biti vzpostavljena tudi evidenca količin in datumov
odvoza.
Predlagamo, da se pri vprašanju dna umetnega jezera predpiše kriterij prepustnosti namesto pogoj
vodotesnosti, ki je v praksi nedosegljiv. Ta se določi na podlagi ocene iztoka in masnega toka, ki
je sprejemljiv z vidika vpliva na kemijsko stanje podzemne vode.
Mobilni lovilci olj pod vozili - kako je to mišljeno (posode ali podlaga za celotno vozilo), iztok
npr. zavorne tekočine je lahko po celotni površini pod vozilom, rezervoar je sicer na enem mestu,
do motorja pa vodi cev za gorivo, ki lahko prav tako pušča.
Zgradita se komunalni biološki čistilni napravi. Kam gre iztok iz ČN? Doda se navedba emisijske
uredbe.
Za interventne ukrepe mora biti izdelan poslovnik s komunikacijskim načrtom. V kolikor so za
intervencijo predvideni zunanji izvajalci, morajo biti angažirani takoj po razlitju.
Slika 1 Priporočamo, da se zaradi boljše preglednosti na sliko doda še napis Vadišče Poček in
Strelišče Bač.
...v preteklosti, ki so imele na okolje delno negativne vplive (delna degradacija posameznih
segmentov okolja)
Navesti, katerih segmentov.
»Pomembnejše normativne podlage za delovanje enot Slovenske vojske na področju varstva
okolja in sicer:« Ali gre pri tem za zaupne dokumente vojske ali so dokumenti javni? V kolikor
so zaupni, namreč uporabniki elaborata ne morejo vpogledati v vsebino dokumentov, vezanih na
zahteve po varstvu okolja, v tem primeru navajanje ni smiselno. V nasprotnem primeru je
potrebno podrobneje citirati navedene Direktive, Ukaze, Varstvo okolja v SV, ELABORAT
OSVAD Postojna, ipd.

1
2

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16)
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»Naprave za proizvodnjo in preizkušanje streliva in razstreliv in tudi strelišča (vojaška ali
civilna) pa predstavljajo posebna tveganja.« V kakšnem smislu posebna (posebno velike,
potencialno večja, večja po verjetnosti, magnitudi posledic, ipd).
Predlagam, da se zadnji trije odstavki poglavja 3 (pred 3.1) še pregledajo in zapišejo nekoliko
jasneje. Npr. »Vojaške naprave so podvržene enakim omejitvam kot civilne gradnje in naprave s
podobno uporabo in dejavnostmi.« V kakšnem smislu imajo vojaške naprave, preučevane v tej
analizi tveganja podobno uporabo in dejavnosti kot civilne gradnje. Prav tako je zapisano, da
»strelišča…v ožjem vodovarstvenem območju načeloma niso sprejemljiva«, kar je potrebno
nadomestiti z npr: »glede na veljavne (oz. predvidene) zahteve Odloka (oz. Uredbe) niso
sprejemljive.
Pri napisu Preglednice 1 se doda pojasnilo pomena oznak BA, PO in VO.
V poglavju 3.2.2.4 je zapisano: »Podzemne razvodnice ni mogoče določiti, vendar lahko dokaj
zagotovo trdimo, da podzemni tok na obravnavnem območju vadišča Poček in strelišča Bač ni
usmerjen proti jugu.« Navedbo je potrebno podpreti z nekaj več argumenti, iz katerih sledi dana
ocena.
Na Sliki 12 je glede na barvno kodo, podano pod sliko, za Petelinje jezero navedena maksimalna
kota 532 – 545 m. Zakaj je maksimalna kota podana intervalno oz. ali gre za napačno barvo
številke 532? Tudi pri merskem mestu Jeredovce priporočam, da avtorji navedejo eno vrednost za
maksimalno koto podzemne vode.
V poglavju 3.2.2.4. je zapisano: »Za maksimalni nivo podzemne vode na strelišču Bač lahko
privzamemo koto 572 m, minimalni nivo pa je okoli 40 m nižje na koti 530 m. Glede na
nadmorsko višino strelišča (med 570 m na zahodu in 780 na vzhodu) je nezasičena cona debela
od 0 m ob visokem stanju podzemne vode do 200 m v sušnih obdobjih.« Iz katerih vrednosti sledi
debelina nezasičene cone 200 m?
V poglavju 3.3.1. se popravi navedba »Uredba o stanju podzemne vode« z »Uredba o stanju
podzemnih voda«. Dopolni se tudi citat Pravilnika o pitni vodi s preostalimi številkami uradnih
listov s popravki in objavami (Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)).
V poglavju 3.3.2. je zapisano: »Na območju vadišča Poček in strelišča Bač izmerjene vsebnosti
posameznih kovin v sedimentih na izvirih Malenščice – Malni, Kotliči in Stržen presegajo
izmerjene vsebnosti na drugih preiskovanih vodnih virih.«. Nejasen stavek.
Zakaj se obratovalni monitoring izvaja enkrat letno (v nadaljevanju navedeno tudi 2x –
spomladansko in jesensko obdobje vzorčenja) in ne štirikrat, kot je predvideno s citiranim
Pravilnikom (poglavje 3.3.2.)? Avtorji elaborata se morajo v analizi tveganja, v kateri so
obravnavani zaščitni ukrepi in spremljava njihove učinkovitosti, opredeliti tudi do ustreznosti
izvajanja obratovalnega monitoringa. Prav tako je potrebno navesti in na karti prikazati lokacije
merskih mest obratovalnega monitoringa.
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Pri poglavju 3.3.3.1. se doda karta merskih mest v okviru vzorčenja podzemne vode ter navede
minimalna oddaljenost mest od območja DPN OSVAD. Prav tako se doda komentar, zakaj so
izbrana ta merska mesta in zakaj v nabor merskih mest niso dodani drugi obravnavani vodni viri,
prikazani na Sliki 12 (vprašanje dostopnosti, razpoložljivosti sredstev, ipd).
V poglavju 3.3.3.1 je na več mestih zapisano »akreditiran laboratorij« - laboratoriji praviloma
niso akreditirani, akreditirane so posamezne metode in postopki.
Zakaj so bile meritve izvajane v štirih različnih laboratorijih? Ali je šlo za preverjanje
ponovljivosti oz. ali noben od vključenih laboratorijev ne izvaja tudi drugih meritev, s čemer bi
zmanjšalo število na najmanjše možno?
V elaboratu so opisno podane zakonitosti toka tekočin, ki so lažja od vode, v poroznem mediju, v
poglavju 4.1.3. pa so podane tudi gostote posameznih onesnaževal, ki so težja od vode. Smiselno
je dodati še komentar glede transporta teh spojin v podzemni vodi.
V poglavju 4.3.2 Alternativni scenarij ja navedeno, da je vnos onesnaževal večji kot pri
normalnem scenariju. Nadalje: »Onesnaževalo se v nezasičeni coni vodonosnika deloma
absorbira, deloma počasi prodre v vodonosnik. Gre za princip majhnega, razpršenega in
počasnega onesnaževanja. Poleg delne absorbcije v nezasičeni coni se onesnaževalo v
vodonosniku še razprši.« Absorpcija se nadomesti z adsorpcija (tudi na drugih mestih v
elaboratu, npr. poglavje 9.1, kjer je govora o imobilizaciji z »lepljenjem« na (in ne v) mineralna
zrna. Opis procesa retardacije onesnaževal pri alternativnem scenariju ni skladen z izhodiščem,
da bodo onesnaževala upoštevana kot konzervativna (brez sorpcije), in z izračuni v nadaljevanju.
Ni jasno, zakaj pri alternativnem scenariju prihaja do večjih izpustov, posledično ni mogoče temu
prilagoditi ukrepov. Količine razlitja so v poglavju 4.3. podane le v alternativnem scenariju, ne pa
tudi v normalnem in scenariju najslabše možnosti.
Preglednica 21:
Dizel - toksičnost: Ali je slabost edino zdravstveno tveganje pri zaužitju večjih količin ali se pri
povečevanju vsebnosti pojavljajo tudi druga?
Dizel - mobilnost: Avtorji navajajo: "Mobilnost ...je vezana na topnost..." in "predstavnik
onesnaževal, ki se ne mešajo z vodo..." Ker je topnost v vodi dejansko zelo omejena, bi bila
posledično tudi mobilnost omejena, vseeno pa lahko dizel teče skozi porozni medij tudi
samostojno ali kot posledica molekularne difuzije na gladini podzemne vode. Glede na razlike v
površinskih napetostih prihaja tudi do obratnega procesa, torej retardacije onesnaževala.
Dušik - toksičnost: Opredeliti je potrebno tudi vpliv na zdravje ljudi ter vpliv na porabo kisika v
vodi zaradi nitratne verige in drugih navedenih transformacij.
Dušik - mobilnost: Kako navedena nitratna veriga in druge transformacije vpliva na mobilnost
dušika v obliki posameznih spojin (izpostavitev neugodnih scenarijev).
RDX-Interakcija: Avtorji navajajo: "Ob pravilni uporabi (npr. kot eksploziv) ne predstavlja
nevarnosti za onesnaženje" ter v stolpcu Toksičnost: "razporeditev RDX je odvisna od razmer potrebne večletne preiskave". Ali to pomeni, da je toksičnost RDX ob ugotovljeni bioakumulaciji
dejansko nepoznana in na podlagi česa avtorji zaključujejo, da kot eksploziv RDX ne predstavlja
tveganja?
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Idealno mešanje onesnaževala z vodo ne predstavlja konzervativnega pristopa, saj mešanje
povzroča tudi razredčenje. Onesnaževala, netopna v vodi, je zaradi omejenega mešanja namreč
dejansko mogoče pričakovati v višjih koncentracijah.
Opredelitev snovi v okoljskih prvinah - predlog večletnih preiskav - Namen strokovnih podlag ni
ugotavljanje vira vseh prvin, ki se pojavijo v imisijskem monitoringu zajetja Malni.
Nedvoumnost in zanesljivost zaključkov tovrstnih preiskav glede virov onesnaženja za
posamezno onesnaževalo je zaradi kompleksnosti sistema, kot jo opredeljujejo avtorji, zelo težko
ali celo nedosegljiva. Namesto opredelitve snovi v okoljskih prvinah je bistveno, da se z vsemi
razpoložljivimi ukrepi na DPN OSVAD zmanjšuje vnos onesnaževal v podzemno vodo do te
mere, da pri znanem transportu in razvoju onesnaževal ta ne predstavlja tveganja za podzemno
vodo in vodni vir, ter da se na območju DPN OSVAD tudi spremlja stanje podzemne vode.
Na nekaj mestih, kjer avtorji elaborata predstavljajo strokovna izhodišča in izpeljave, je besedilo
obremenjeno s predlogi nadaljnjih raziskav (npr zadnji odstavek poglavja 5, poglavje 6.1, 4. in 5.
odstavek). Predlagam, da se te usmeritve, v kolikor jih avtorji smatrajo kot nujne, zberejo na
koncu elaborata, v zgornjih delih pa se namesto odprtih vprašanj podajo pojasnila, kako so bile
razmere ob sedanjem poznavanju hidrogeologije obravnavanega območja upoštevane v nalogi.
V poglavju 7.1. (ter ostalih podpoglavjih poglavja 7) v uvodnih delih doda oddaljenost vodnega
vira od virov onesnaženja.
V poglavju 7.6 Vodni vir Podstenjšek je zapisano: »Zaradi svoje heterogene litološke sestave s
precejšnjim deležem dolomita so spodnjekredne plasti za vodo slabše prepustne. Zaradi tega
lahko pričakujemo, da zaradi geološke strukture območja hidravlični stik med območjem
vojaškega strelišča Bač ter izvirom Podstenjšek ni zelo verjeten.« Iz navedena ni jasno ali avtorji
zgolj na podlagi prepustnosti izključujejo možnost povezave. Pri pojasnilu tega sklepa naj se
oriše geološka struktura, ki naj bi preprečevala povezavo, relevantne nadmorske višine in
razmerja med napajanjem in verjetnim dreniranjem vmesnega območja.
V poglavju 9.1. se izraz »kopiči v…« nadomesti z »zastaja v …«.
V poglavju 9.1. je zapisano: »Prenos snovi je lahko odvisen (stacionarni prenos snovi) ali pa tudi
neodvisen od časa (nestacionarni prenos snovi).«. »Prenos snovi« se nadomesti z »vnos snovi«.
Sliki 46 in 47 prikazujeta po dve krivulji prihoda – za dominantno in maksimalno hitrost. Zakaj
sta pri kalibraciji sledilnega poizkusa v poglavju 9.1.1. uporabljeni dominantna in maksimalna
hitrost ločeno? Ali krivulja prihoda sledila po analitičnem modelu ne prikazuje tako prvega
prihoda, ki sovpada maksimalno hitrostjo in prihoda glavnine sledila, ki konceptualno sovpada z
dominantno hitrostjo? Na ta način se opredeli zgolj en set disperzivnosti na poizkus.
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Prav tako avtorji navajajo, da na odziv sledilnega poizkusa vpliva dolga vrsta dejavnikov. Ali je
bila uporabljena oz. kakšna mera dodatne varnosti (torej zmanjšanje disperzivnosti) bi bila po
mnenju avtorjev in na podlagi analize občutljivosti primerna ob kalibraciji v poglavju 9.1.1., da
bi dobljene vrednosti disperzivnosti odražale potencialne minimalne vrednosti, ki bi se še lahko
pojavljale v obravnavanem sistemu ob drugačnih, potencialno bolj neugodnih hidroloških
razmerah.
Poglavje 9.2.1: Iz česa izhaja, da je vnos onesnaževala pri tem scenariju 9,6 mg/l?
Poglavje 9.2.1: Oddaljenosti vodnih virov od virov onesnaženja je potrebno opredeliti in prikazati
tudi že prej v elaboratu (tabela, slike).
Poglavje 9.2.1, sklop c): Dodati stavek o oddaljenosti, kakršen je pri ostalih sklopih a), b) in d).
Poglavje 9.2.1, sklop d): »količina uničenega NUS, ostalih MS, artificij«. Termini niso vpeljani.
Poglavje 9.2.1, sklop d): Ocena, da ne izgori 1% izhaja iz katerih indikacij, sklepov, vira? Dodati
citat oz pojasnilo.
Poglavje 9.2.2, sklop b): »Predpostavljamo stalno razlitje…v količini 5 l…«. Neskladje
stacionarnega vnosa in volumske enote, ki nakazuje enkratni dogodek.
Poglavje 9.2.2, sklop c): »Pri alternativnem scenariju predpostavimo, da 10 % dnevnega iztoka
(3,2 m3) odteče neposredno v vodonosnik.«. Zakaj prihaja do iztoka neposredno v vodonosnik
(okvara, nepravilno ravnanje, ipd)? Vzrok je pomemben za opredelitev relevantnih ukrepov. Kam
se odvaja preostali del? Ali gre za vsakodnevni vnos (dikcija »se preceja«) ali enkratni dogodek
(masna enota 0,32 kg celotnega dušika)?
Poglavje 9.2.2, sklop d) in Poglavje 9.2.3, sklop c): Predpostavka, da se dana količina
neizgorelega ostanka razstreliva enakomerno porazdeli preko celotne površine območja PO11 ni
konzervativna, saj lahko prihaja do izrazitih heterogenosti v prostorski porazdelitvi. Predlagamo
uporabo vsaj faktorja enega velikostnega reda za opredelitev razlik v koncentracijah po celotni
površini.
Poglavje 9.2.3, sklop a): »…med lokacijo kapljanja…«. Kapljanje se nadomesti z razlitje.
Poglavje 9.2.3, sklopa a) in b): Glede na Preglednico 18 je delež benzena v mineralnih oljih
5-40%, v izračunih pa je upoštevan le delež 5%. Dodati vrednosti še za 40% v obliki intervalne
ocene.
Poglavje 9.3. Popraviti stavek: »Za izračun smo uporabili uveljavljene računske metode, ki
izhajajo iz znane teorije »prenosa snovi«.«.
Ter
»Velja omeniti še, da so bili pri analitičnih izračuni uporabljeni vsi razpoložljivi podatki in
metode.«. V kakšnem smislu vse metode? Popraviti stavek.
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Poglavje 9.3. bilančna analiza: Iz kje izhajajo vrednosti 154 kg in 308 kg razstreliva za
alternativni oz. črni scenarij, kot so podane v Preglednici 33?
Ter
»Če ob izračunanih koncentracijah privzamemo še 10-kratno razredčenje do posamezni vodnih
virov, dobimo vrednosti, ki ustrezajo redu velikosti izračunanih koncetracij po metodi stalnega
vnosa.«. Iz česa izhaja ocena 10-kratnega razredčenja? Potrebno je podati teoretična oz.
konceptualna izhodišča za takšno oceno. Glej tudi komentar, vezan na obravnavo razredčenja in
reprezentativnosti merskih mest.
Preglednica 33 – »Koncentracija vnosa« se nadomesti z »masni tok«, »količina vode« se
nadomesti s »pretok vode«.
Poglavje 10.1 – Pojasniti, kaj pomenijo rezultati vpeljane hipotetične dopustne spremembe
referenčnega stanja z vidika v scenarijih opredeljenega vnosa.
Poglavje 11.3.1, alineja 1): Dodati: »Ukrepe varovanja podzemne vode je nujno vključiti v
projektno dokumentacijo v IDP in vse višje faze projektiranja (DGD, PZI)., v katerih je potrebno
posamezne detajlneje opredeljene tehnične rešitve obravnavati v novelirani analizi tveganja za
onesnaženje podzemne vode.«
Poglavje 11.3.1, alineja 4): 13.750 kg/leto razstreliva je predpostavljeno povečanje za 25% iz
11.000, pri čemer je ugotovljeno, da je S pod normativom. Za tem je v analizi tveganja postavljen
pogoj, da povečanje ne sme biti več kot 25%. Predlagamo, da se odstotek dovoljenega povečanja
določi s povratno analizo, da se zapisane specifične omejitve v prihodnosti ne bodo razumele kot
rezultat izračuna, saj gre predvsem za ovrednotene predpostavke. Ob nadaljnjih razvojnih
potrebah bo namreč kasnejše povečevanje nad pogoj 25% zaradi takšnega zapisa problematično,
pri čemer ni nujno, da bo tudi dejansko problematično za varovanje podzemne vode. Če se
pojavlja dilema, do katere meje iti (da je S<2, vprašanje pa je, za koliko manjši) se lahko namesto
25% na tem mestu poda komentar, da je vsako povečanje nad sedanjo količino potrebno preveriti
z vidika zaščite podzemne vode z analizo tveganja.
Poglavje 11.3.1, alineje 6), 11) in 14): Kako bodo neželene posledice, navedene v teh točkah,
preverjane (vprašanje monitoringa)?
Poglavje 11.3.1, alineja 11): Zakaj je dovoljen izkop do srednje gladine podzemne vode?
Običajno je v VVO II dovoljena izvedba izkopov do 2m nad najvišjo gladino podzemne vode. Ob
tem bi bilo pri poseganju v zasičeno cono potrebno nasloviti tudi vprašanje dopustnega
zmanjšanja transmisivnosti vodonosnika. Prav tako se postavlja vprašanje, kako bo brez merilnih
mest na območju predvidenih izkopov sploh mogoče zanesljivo določiti srednjo oz. maksimalno
gladino podzemne vode (razpoložljive so namreč le kote podzemne vode v jamah, ki so
praviloma nižje od nivojev v prispevnih kanalih in razpokah).
Poglavje 11.3.1, alineja 17): »Lovilniki ogljikovodikov s koalescentmimi filtri morajo biti
dimenzionirani na pričakovan volumen meteorne vode in na pričakovan maksimalni volumen
enkratnega izlitja snovi iz največjega rezervoarja.« Za kakšen volumen enkratnega izlitja gre?
Potrebno je v obliki opombe predpisati vsaj minimalni volumen lovilnikov.
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Poglavje 11.3.1, alineja 20): Kateri na primer in kako je predvideno ugotavljanje in zadrževanje?
Poglavje 11.3.1, alineja 21): Osnutek monitoringa je potrebno vključiti že v ta dokument.
Poglavje 11.3.1, alineje 22), 23) in 24): Potrebno je v dokument dodati specificirane zahteve za
monitoring.
Poglavje 11.3.2. Potrebno je dodati opise k šifram objektov (kot je podano tudi v eni od prilog).
Poglavje 11.3.2. Protierozijski ukrepi: Skrbeti je treba, da je naenkrat odprtih čim manj površin,
ki ne smejo presegati razpoložljivih kapacitet za intervencijo ob havariji.
Poglavje 11.3.2. Vnos materiala: Pri uporabi na licu mesta izkopanih materialov je potrebno ob
morebitnih indikacijah onesnaženja opraviti oceno odpadka tudi za lokalni material in ga po
potrebi nadomestiti z ustreznejšim.
Poglavje 11.3.2. Monitoring podzemne vode: Glej komentar glede reprezentativnosti merskih
mest.
Poglavje 11.3.3 Udeleženci: Besedilo se glede na vsebino nanaša predvsem na gradnjo (dela
izvajajo, izvajalci, ipd), stoji pa v poglavju obratovanja. V to poglavje se prav tako doda zahteva,
da je v Načrtu obratovanja in vzdrževanja, ki je del Projekta izvedenih del potrebno specificirati
tudi ukrepe za varovanje podzemne vode.
Poglavje 11.3.3 Intervencijski ukrepi: Nedelovanje ČN – kako je z izpustom ob izpadu ČN?
Zadrževanje v sistemu ali v lovilnih zadrževalnikih? Kako je obravnavano vprašanje tesnosti
cevnih napeljav?
Poglavje 11.3.3 Gnojenje tal: »Gnojenje brez gnojilnega načrta« se nadomesti z »Gnojenje, ki ni
v skladu z gnojilnim načrtom«
Poglavje 11.3.3 Stroji, bojna, …: »…kar morajo izvajalci dokazati z veljavnimi dokumenti.«
Doda se: »Izvajati se morajo redni pregledi navedene opreme in vozil.« Za drugim odstavkom
(parkirana vozila) se doda: »Stroje s puščajočimi deli je potrebno takoj servisirati«.
Poglavje 11.3.3 Monitoring: Glej vprašanje reprezentativnosti merskih mest za monitoring
podzemnih voda.
Poglavje 11.3.3 Monitoring odpadne vode iz KČN: Stavek se popravi v: »Obvezen je monitoring
odpadne vode iz predvidene KČN skladno z obstoječo zakonodajo«. V oklepaju se doda navedba
relevantnega (pod)zakonskega akta.
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Priloga 11

Odgovori in pojasnila na Revizijo Dopolnitev strokovnih
podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne
vode, januar 2019, ki jo je izdelal Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje (dopis št. 201-1160/2019, z dne
26. 3. 2019)

Priloga 11

Priloga dopisa št. 201-1160/2019

1. Splošni komentarji iz revizije
Reprezentativnost merskih mest za monitoring podzemnih vod (ne le vodnih virov), potreba po
dodatnih merskih mestih na DPN OSVAD
Avtorji naj se opredelijo do vprašanja reprezentativnosti izvajanega monitoringa kemijskega stanja
samih podzemnih vod za opredelitev onesnaženja same podzemne vode (ne le vodnih virov) na od
potencialnega vira onesnaženja več kilometrov oddaljenih merskih mestih. V elaboratu je namreč
ustrezno naslovljeno vprašanje prispevkov drugih potencialnih virov onesnaženja na rezultate analiz
na vodnih virih in izvirih. Manj pa je poudarjeno razredčenje, ki se ob vnosu na obravnavani lokaciji
dogaja vzdolž toka. Zaradi tega razredčenja je lahko tudi pri vnosu razmeroma signifikantne mase
onesnaževal pri danih mejah zaznavnosti (sploh pa mejah določanja) rezultat monitoringa na zelo
oddaljenih merskih mestih še vedno navidezno ugoden, kar pa ne pomeni, da bi bil rezultat ugoden
tudi v primeru meritve kemijskega stanja podzemne vode znotraj samega območja DPN OSVAD, torej
bližje vnosu v podzemno vodo (point of compliance).
Predmet obravnave strokovnih podlag namreč ne sme biti le vpliv na stanje vodnih virov, temveč tudi
vpliv na stanje podzemne vode kot medija transporta in kot enega od ciljnih elementov okolja.
Delno je koncept kritičnega vnosa snovi v podzemno vodo že podan pri rezultatih izračunov relativne
občutljivosti. Priporočamo, da se glede na razredčenje, ki je bilo zaznano pri obeh sledilnih poizkusih,
jasneje opredeli tudi, kolikšen vnos indikativnih onesnaževal je potreben, da bi bila na oddaljenem
izbranem merskem mestu presežena koncentracija na spodnji meji zaznavnosti, ob tem pa poda
oceno, kakšne koncentracije bi se ob tem pojavile v podzemni vodi na območju znotraj DPN OSVAD.
Ali je glede na navedeno po mnenju avtorjev potrebno za opredelitev stanja podzemne vode (ne le
vodnih virov) na območju DPN OSVAD zasnovati mrežo opazovalnih vrtin za spremljanje stanja
podzemne vode? Kakšne so okvirne lokacije dodatnih merskih mest? Osnutek programa monitoringa
bi moral biti podan v končni analizi tveganja.
Odg.: V mrežo monitoringa smo zajeli praktično vsa razpoložljiva merilna mesta, kjer je možen
dostop do podzemne kraške vode in pri katerih lahko glede na znane hidrogeološke razmere
sklepamo na možnost povezave z obravnavanim območjem. Dodatno smo v mrežo monitoringa
vključili tudi nekatera opazovalna mesta, v katerih se pojavlja voda s širšega območja Cerknice, saj je
poznavanje antropogenih obremenitev podzemne vode s Cerkniške strani ključno za celovito
interpretacijo izvora onesnaženja podzemne kraške vode na obravnavanem območju.
Ocenjujemo, da je uporabljena mreža monitoringa reprezentativna za nadzor kemijskega stanja
podzemne kraške vode na širšem območju vojaških vadbišč Poček in Bač, saj zajema vse glavne
iztoke in drenažne poti iz kraškega vodonosnika, obenem pa vključuje tudi opazovalna mesta, ki so
reprezentativna za vire urbanega ter industrijskega onesnaženja, ki lahko dospe v vodonosnik bodisi
s širšega območja Cerknice ali iz območja Pivške kotline.
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Pristop po konceptu »point of compliance«, ki izhaja iz vodne direktive (WFD1) je v splošnem
zagotovo najbolj primeren za ugotavljanje dejanskega obsega oblaka onesnaženja. Vendar pa takšen
pristop v primeru kraških vodonosnikov ni nujno zanesljiv in lahko vodi do napačne obravnave ter
interpretacije meritev, ki bi se potencialno izvajale. Razlog je v razvoju kraške poroznosti, ki je v
danem primeru izrazito vezana na kanalsko poroznost in manj na razpoklinsko poroznost. Iz tega
sledi, da se glavnina podzemne vode pretaka po kanalih, katerih prostorsko porazdelitev pa je
praktično nemogoče napovedati. Verjetnost, da bi z vrtino dejansko zajeli enega od glavnih kanalov
oz. drenažnih poti na obravnavanem območju je zato majhna. Iz tega razloga smo se pri analizi
tveganja odločili za merilna mesta na izvirih, ki po konceptu »points of compliance« predstavljajo
glavno merilo vpliva obravanavanih dejavnosti in aktivnosti na stanje podzemne vode (POC 3).
Se pa strinjamo, da bi za zanesljivo napoved prostorske in časovne porazdelitve potencialnih
onesnaževal, ki izhajajo iz obravnavanega območja, potrebovali tudi meritve na samem območju
DPN OSVAD Postojna. Zato bomo v poročilo vključili predlog, da se za namene monitoringa izvedejo
vrtine. Število vrtin in lokacije pa se določi v postopku pridobivanja vodnega soglasja in dovoljenja za
raziskave podzemne vode. V vsakem primeru se vrtine izvede dolvodno od območij, v smeri glavnine
toka podzemne vode, kjer se pričakuje največje obremenitve iz vojaških dejavnosti (npr. območje PO
11).
Nezasičena cona
Kako je upoštevan prenos snovi in razredčenje v nezasičeni coni oz. komentar, da je privzeto
neposredno razlitje v zasičeno cono (v elaboratu so različni opisi dinamike prenosa snovi pri
normalnem in alternativnem scenariju, uporabljena pa je enaka enačba toka v zasičeni coni Beatsle).
Pri vpeljavi uporabljenega modela prenosa snovi ni niti konceptualno, niti matematično opredeljeno,
kako je bil upoštevan prenos snovi skozi od nič do več sto metrov debelo nezasičeno cono. Potrebno
je pokazati, kako se po razlitju, delnem zastajanju v tleh in nezasičeni coni ob padavinah
onesnaževalo v naravi redči in migrira proti zasičeni coni, kjer se zaradi razlike v koncentracijah
ponovno redči - na tem mestu je v elaboratu vpeljan kot »začetna koncentracija (C0)« kot vstopna
točka v uporabljen matematični model. Pri sledilnih poizkusih sledilo ni bilo injicirano na površje, zato
vsi procesi razredčenja niso bili dejavnik pri odzivu na merskih mestih. V kolikor je bilo celotno
redčenje od razlitja do uporabljenega C0 v analizi tveganja zanemarjeno, je potrebno to v elaboratu
navesti in v grobem ovrednotiti dodatno konzervativnost, ki izhaja iz te predpostavke.
Odg.: Z revidentovo ugotovitvijo se strinjamo in podajamo dopolnitev.
Tok podzemne vode na kraškem vodonosniku je v splošnem razdeljen na:


1

vertikalno pretakanje po primarnih drenažnih poteh in počasno precejanje skozi slabše
razpokano osnovo nezasičene (vadozne) cone,

Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No.17
3

Geological Survey of Slovenia, Dimičeva ulica 14, P.O. Box 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
T: +386 1 2809-700 • F: +386 1 2809-753 • Reg. No.: 5051410000 • VAT No.: SI23064145 • Sub-account: 01100-6030346764

Priloga dopisa št. 201-1160/2019



pretakanje po kanalih, razpokah in porozni osnovi zasičene (freatične) cone v smeri proti
izvirom, skozi katere se podzemne vode vračajo spet na površje.

Slika 1: Koncept vnosa onesnaženja v kraškem vodonosniku.
Na dinamiko pretakanja vode v kraškem masivu je neposredno vezan tudi prenos onesnaženja.
Najpomembnejšo vlogo pri precejanju onesnaževal v nezasičeni coni ima vodno stanje, saj različni
vodostaji pomembno vplivajo na smeri in potovalni čas vode ter na možnost razredčevanja in
uskladiščenja onesnaževal v podzemlju. Ob točkovnih razlitjih v sušnih razmerah oz. v času najnižje
izdatnosti kraških izvirov, izlite tekočine zelo hitro prodirajo po razpoložljivih dobro prepustnih
prevodnikih, v slabo prepustnem delu nezasičene cone pa se začasno uskladiščijo. Tudi ob
razpršenem in manj intenzivnem vnosu snovi prihaja v sušnih razmerah le do uskladiščenja. Tedaj v
vadozni coni prevladuje shranjevanje in izteka večinoma uskladiščena voda. Izdatnejše padavine, ki
sledijo sušnemu obdobju pa lahko intenzivno spirajo zaledja kraških izvirov, in akumulirano
onesnaženje v vadozni coni potisnejo do kraških izvirov. Tako pride do najintenzivnejšega prenosa
onesnaževal v poplavnih valovih po padavinah, ki sledijo daljšim sušnim obdobjem. Tudi v daljšem
padavinske obdobju, ko je zapolnjenost vadozne cone z vodo dobra, lahko pričakujemo sorazmerno
hiter prenos onesnaževal proti kraškim izvirom.
Iz navedenega izhaja, da vadozna cona izrazito vpliva na pretakanje podzemne vode, saj se
onesnaževala pri precejanju skozi nezasičeno cono lahko pomembno razredčijo in v območju gladine
podzemne vode že dosežejo nižje koncentracije kot na mestu samega razlijta. Slednje ugotavlja tudi
revident. Pri uporabljenem matematičnem modelu prenosa snovi smo uporabili enačbo toka v
zasičeni coni (Beatsle), ki v svojem izhodišču upošteva začetno koncentracijo C0 na točki vnosa v
podzemno vodo. V našem primeru pa smo ko začetno koncentracijo C0 uporabili vrednost v točki
samega razlitja. Gre za konzervativen pristop, s katerim smo zajeli tudi možna odstopanja zaradi
poenostavitev, ki izhajajo iz predpostavk samega matematičnega modela. Lahko pa na točki vnosa
onesnaževala v podzemne vodo pričakujemo nižje koncentracije, ki smo jih uporabili pri izračunih.
Koliko nižje koncentracije lahko pričakujemo, pa je z obstoječimi podatki zelo težko oceniti. Za
izhodišče pa lahko privzamemo vrednosti po Kogovšek (1997), ki poroča, da je takoj po injeciranju
umetnega sledila skozi 100 m debelo nezasičeno cono izteklo 2% incjeciranega sledila in 4%
injecirane vode s katero se je spiralo sledilo. Šele jesenske izdatnejše padavine približno 3 mesece po
injeciranju so začele spriti injecirano sledilo. Dodatno pomembno izhodišče predstavlja še podatek,
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da se je sledilo spiralo še tri leta.
Zakonska izhodišča za analizo tveganja
Avtorji se sklicujejo na vodovarstvena območja, kot so predlagana v okviru sprejemanja državne
Uredbe o varovanju vodnih virov in jih kasneje tudi uporabljajo kot merodajna. Vseeno bi bilo
potrebno v poglavju 3 na karti prikazati prostorski obseg trenutno veljavnih predpisov in VVO (tudi
Vipave) ter poudariti, da se za izdelano analizo tveganja glede na zadnje poznavanje razmer na
območju po načelu previdnosti uporabijo konzervativnejša strokovna izhodišča, in sicer kljub
trenutno veljavnim manj strogim zahtevam občinskega Odloka. S tem bodo jasneje predstavljena
zakonska in strokovna izhodišča naloge. Prav tako je potrebno izenačiti verjetno nenamerno
razhajajoče navedbe glede implementacije obeh novejših strokovnih podlag (…bo območje OSVAD
Postojna uvrščeno v drugo in tretje…; …bi po predlogu (Petauer s sod. 2002) padel v drugo in
tretje…). Prav tako dikcija »kot je prikazan v Atlasu Okolja« daje vtis, da ne gre za veljaven zakonski
akt, temveč zgolj za prikaz na spletni strani ARSO.
Odg.: Se strinjamo s pripombo. Bomo dali večji poudarek na trenutno občinske odloke, ki so v
uporabi. Hkrati bomo poenotili dikcijo.
V poglavju 3 bomo dodali sliko:
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Slika 2: Obravnavano območje z Vodovarstvenimi pasovi, ki so v uporabi
Opremljenost slik
V elaboratu so uporabljene slike iz raznih virov z različnim načinom oblikovanja in različnimi
prikazanimi elementi, zato je smiselno npr na sliko 10, 12 in še nekatere ostale dodati položaj
strelišča in vadišča, na slike v poglavju 7 pa poleg položaja strelišča in vadišča še položaj vodnih
virov, na katere se nanaša poglavje, v katerem se taka slika pojavi. Prav tako se na nekatere slike
doda še legenda (npr. 37 in 38) ali zapis v naslov slike. Iz besedila elaborata in priloženih slik je bralcu
namreč težko razbrati medsebojne položaje obravnavanih virov onesnaženja in varovanih vodnih
virov glede na ugotovljene smeri toka podzemne vode ter razdalje med navedenimi viri onesnaževanj
in vodnimi viri. Priporočam, da avtorji takemu prikazu medsebojnih leg, ki so v besedilu sicer opisane,
dajo še nekoliko več grafičnega poudarka (npr nekoliko dopolnjena slika 55 bi bila dobrodošla tudi že
višje v besedilu). Tudi prilogi 2 in 3, ki podajata obseg predvidenih novih objektov v OSVAD, bi bili bolj
pregledni z legendo oznak.
Odg.: Se strinjamo s pripombo in smo dodali zahtevane stvari. Dopolnjene slike bodo izgledale tako:
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Slika 10: Pregledna hidrogeološka karta širšega območja z rezultati sledenj (povzeto po Petrič s sod.,
2018)
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Slika 12: Pregledna geološka karta (Buser s sod, 1967) z lokacijami vodnih jam in izvirov.

8
Geological Survey of Slovenia, Dimičeva ulica 14, P.O. Box 2552, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
T: +386 1 2809-700 • F: +386 1 2809-753 • Reg. No.: 5051410000 • VAT No.: SI23064145 • Sub-account: 01100-6030346764

Priloga dopisa št. 201-1160/2019

Slika 36: Geološka karta širšega zaledja kraškega izvira Vipava (Janež s sod., 1997)

Slika 37: Geološka karta širšega območja Knežaka (Pleničar, 1959; legenda velja tudi za sliko 38)
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Slika 39: Predvidena smer toka podzemne vode ob visokih vodah na območju strelišča Bač

Slika 40: Geološka karta območja izvira Podstenjšek (Izsek iz OGK Ilirska Bistrica)
Prav tako se na začetku podpoglavij 7 doda razpredelnica z razdaljami med vodnimi viri in
območjem, ki je namenjeno izključno za izvajanje obrambe:
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Preglednica 1: Razdalje med vodnimi viri in območjem, ki je namenjeno izključno za izvajanje
obrambe (Razdalje za Malni, RŠ-3/94 in Vipava – Podlipa so podane do vadišča Poček, razdalje za vse
druge vodne vire so podane do strelišča Bač).
Vodni vir

Razdalja (m)

Malni

5602

RŠ-3/94 Rakov Škocjan

4229

Vipava – Podlipa

21501

Zmrzlek

2869

Knežak 1

2916

Knežak 2

2915

K-1

1863

K-3

1438

Prilogi 2 in 3, sta se dopolnili z legendo oznak.
Izpeljava ukrepov iz navedenih scenarijev in izračunov
Ukrepi, ki so podani v analizi tveganja, bodo bistveno pripomogli k zaščiti podzemne vode in vodnih
virov na območju. V elaboratu pa bi bilo vseeno potrebno nekoliko bolj eksplicitno navesti vzročno
posledično zvezo med posameznimi sklopi ukrepov in predhodnimi izpeljavami scenarijev in
izvedenih izračunov. Na ta način se podkrepi smiselnost posameznega ukrepa tudi v širšem krogu
strokovne in laične javnosti ter izboljša sledljivost inženirske misli glede varovanja podzemne vode.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo. Na začetku 11. Poglavja se dopolni z
besedilom:
»S predlogi zaščitnih ukrepov se zagotovi, da bodo tveganja za onesnaženje vodnega telesa, ki
izhajajo iz predvidenih prostorskih ureditev, posegov in vojaških dejavnosti na območju DPN OSVAD
sprejemljiva in s katerimi bo zagotovljeno ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda tudi v
prihodnje.
V nadaljevanju je podan celovit pregled varstvenih ukrepov, s katerimi je možno preprečiti,
nadzorovati in sanirati vnose onesnaževal v okolje, glede na namen anaize tveganja predvsem tistih,
ki bi lahko negativno vplivali na kakovostno stanje tal in podzemne vode. Pregledno so obravnavani
varstveni ukrepi:
1. ki so že predpisani z obstoječo veljavno zakonodajo s področja varovanja okolja, predvsem
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podzemne vode
2. ki so upoštevani in vključeni v izdelane strokovne podlage ter Uredbo o DPN OSVAD
3. k so pripravljeni na osnovi rezultatov analize tveganja, naravnih danosti okolja in u Uredbo o
DPN OSVAD predvidenih posegov, gradenj in dejavnosti.
Varstveni ukrepi so zasnovani na način, da izhajajo in pokrivajo negativne posledice vplivov na
podzemne vode vseh treh vrst scenarijev razvoja dogodkov na območju DPN OSVAD, normalnega,
alternativnega in najslabšega tako med gradnjo objektov, kot kasneje med obratovanjem, t.j. med
izvajanjem dejavnosti.
Varstveni ukrepi, ki preprečujejo negativne posledice normalnega scenarija razvoja dogodkov med
gradnjo objektov in njihovim obratovanjem, obsegajo in ponavljajo (po zgoraj navedenih treh
vsebinskih točkah) že uveljavljene zakonske, tehnične, strokovne in upravne predpise, postopke,
normative in standarde za izvajanje gradnje objektov, zbiranja in odvajanja odpadnih voda, izvajanja
vojaških dejavnosti, nadzora izvajanja dejavnosti in monitoringa okoljskih parametrov. V to skupino
ukrepov spadajo npr. predpisi o zagotavljanju tehnične ustreznosti vozil, zbiranju in čiščenju
odpadnih padavinskih in komunalnih voda, zagotavljanja ustreznosti izpustov iz čistilnih naprav,
okoljskih predpisov za izvajanje vojaških dejavnosti ipd.
Varstveni ukrepi, ki preprečujejo negativne posledice alternativnih scenarijev razvoja dogodkov,
obsegajo in pokrivajo dogodke, ki se lahko zgodijo navkljub predpisanim ukrepom za normalni razvoj
dogodkov. V to skupino ukrepov spadajo npr. ukrepi o zagotavljanju mobilnih sanitarnih enot na
območjih izvajanja dejavnosti, o stalni uporabi mobilnih lovilcev olj pod parkiranimi vozili, o
zmanjševanju količine onesnaženih odpadnih voda s pokrivanjem objektov (npr. agregata,
pretakalne ploščadi, pralnice za vozila, eko otokov) s streho, o čiščenju terenov po zaključku vojaških
dejavnosti ipd.
Varstveni ukrepi, ki preprečujejo negativne posledice najslabših scenarijev razvoja dogodkov, t.i.
črnih scenarijev, obsegajo in pokrivajo dogodke, ki se lahko zgodijo navkljub upoštevanju
predpisanim ukrepov za normalni in alternativni razvoj dogodkov. V to skupino ukrepov spadajo npr.
zahteva, da ima investitor pripravljen načrt ukrepov v primeru interventnih dogodokov z
zagotovljenimi tehničnimi in človeškimi viri, zahteva, da se na komunalni čistilni napravi v primeru
okvare zadrži celotna enodnevna količina odpadne vode, vgradnja lovillcev olja na parkiriščih,
prepoved gradnje rezervoarjev, silosov in skladišč z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov,
prepoved uporabe streliv, obogatenih z uranom, itd.«
Zaradi te spremembe se na strani »VI« pred odstavkom »Poglavitni varstveni ukrepi varovanja
podzemne vode (gre za povzetek, podrobneje so opredeljeni v samem besedilu analize) so«:
»V dopolnitvah strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, je podan
celovit pregled varstvenih ukrepov, s katerimi je možno preprečiti, nadzorovati in sanirati vnose
onesnaževal v okolje, glede na namen analize tveganja predvsem tistih, ki bi lahko negativno vplivali
na kakovostno stanje tal in podzemne vode. Pregledno so obravnavani varstveni ukrepi:
1. ki so že predpisani z obstoječo veljavno zakonodajo s področja varovanja okolja, predvsem
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podzemne vode
2. ki so upoštevani in vključeni v izdelane strokovne podlage ter Uredbo o DPN OSVAD
3. k so pripravljeni na osnovi rezultatov analize tveganja, naravnih danosti okolja in u Uredbo o
DPN OSVAD predvidenih posegov, gradenj in dejavnosti.
Varstveni ukrepi so zasnovani na način, da pokrivajo vse tri vrste scenarijev razvoja dogodkov na
območju DPN OSVAD, normalnega, alternativnega in najslabšega tako med gradnjo objektov, kot
kasneje med obratovanjem, t.j. med izvajanjem dejavnosti.«
Prav tako se v sklepu spremeni zadnji odstavek in sicer se po novem glasi:
»V dopolnitvah strokovnih podlag so za vse predvidene objekte oziroma dejavnosti pregledani in
ovrednoteni v zakonodaji in projektnih dokumentih predvideni varstveni ukrepi in predlagani
dodatni ukrepi varstva podzemne vode, ki pokrivajo vse možne pojave onesnaževanja podzemne
vode v normalnem, alternativnem in najslabšem scenariju razvoja dogodkov med gradnjo objektov
in v času izvajanja dejavnosti. Z upoštevanjem predpisanih varstvenih ukrepov ne bodo ogroženi
parametri kemijske in mikrobiološke kakovosti podzemne vode. Do izpada oskrbe s pitno vodo
zaradi gradnje in obratovanja obravnavanih objektov in izvajanja vojaških dejavnosti ob doslednem
upoštevanju predpisanih varstvenih ukrepov ne more priti.«
Vpliv negotovosti pri opredelitvi hidrogeoloških razmer na opredelitev tveganja
V elaboratu je večkrat poudarjena negotovost pri poznavanju hidrogeoloških razmer (poglavje 5.,
6.1., itd). Kako navedene negotovnosti vplivajo na zanesljivost zaključkov v elaboratu? Do kakšne
mere je ta na več mestih v elaboratu poudarjena negotovost relevantna za dani primer zaščite
podzemne vode in vodnega vira pri vendarle dovolj prostih in širokih izhodiščih, ki jih omogoča
princip analize tveganja, oz. kako so avtorji te negotovosti obdelali pri opredelitvi tveganj?
Odg.: Največje negotovosti so povezane z izračuni prenosa onesnaževal s tokom podzemne vode.
Namreč pri izračunih različnih scenarijev smo uporabili analitični model, ki velja za medzrnski
vodonosnik in predpostavlja homogen medij. Kljub vsemu pa menimo, da je zanesljivost rezultatov
dobra, saj imamo v danem primeru opravka z velikimi razdaljami (»koncept reprezentativnega
elementarnega volumna« - REV), kjer lahko v grobem zanemarimo nejasnosti oz. diskontinuitete v
kraškem mediju ter predpostavimo t.i. Darcy-ev tok podzemne vode. Takšen pristop je sprejet tudi v
širši strokovni sferi (Thrailkill, 1968; Scanlon et al., 2003). Negotovosti smo dodatno zmanjšali tudi z
vpeljavo konzervativnega pristopa po previdnostnem načelu.

2. Posamezni komentarji iz revizije
V nadaljevanju podajamo posamezne komentarje, ki se nanašajo na posamezne dele besedila ali
prilog. Pred komentarjem je navedena številka poglavja ali drug sklic na mesto v datoteki
(preglednica, slika, ipd).
Strani poglavja Povzetek niso oštevilčena.
Odg.: Se strinjamo s pripombo in bomo dodali oštevilčenje z rimskimi številkami.
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V Povzetku (tudi v nadaljevanju elaborata, npr. poglavje 3.2.2.3) je zapisano: "Z območja vadišča
Poček odteka približno 1/2 podzemne vode v izvir Malenščice in približno 1/4 podzemne vode v izvir
Vipave." Postavlja se vprašanje, kam odteka preostanek ponikle vode, potrebno je pojasnilo
(zastajanje sledila, merilna negotovost, druge možne smeri, ki morda niso bile pokrite, ocena na
podlagi povratka sledila, kot je bilo zabeleženo do neke točke v času, ipd).
Odg.: Se strinjamo s pripombo. Odstavek smo dopolnili kot sledi:
»Z območja vadišča Poček odteka približno 1/2 podzemne vode v izvir Malenščice, 1/4 v nezajete
izvire, kot so Zajetje – Stara vas, občasni izvir Škratovka ter v izvire v Rakovem Škocjanu in približno
1/4 podzemne vode v izvir Vipave.«
V Povzetku je zapisano, da so: "V okviru analize ... obravnavani še vplivi na vodne vire: vrtina RŠ-3/94
Rakov Škocjan, Podlipa-Vipava, Zmrlek in Sela pri Knežaku, rezervni vrtini K-1 in K-3 pri Zagorju ter
Podstenjšek pri Šembijah." Nato za te vodne vire podana opredelitev vodnega vira, ne pa tudi
izračun oz opredelitev tveganja. V poglavju 10.1 je potrebno dodati obravnavo tudi teh vodnih virov
in sicer bodisi z dodatnim izračunom ali pa komentarjem, da se rezultati za izvir Malni lahko smiselno
upoštevajo tudi za RŠ-3/94 in utemeljitev, zakaj je temu tako (npr, koncentracije sledil iz sledilnih
poizkusov kažejo, …).
Odg.: Rezultati sledilnega poskusa kažejo, da glavnina podzemne vode iz območja vadišča Poček
odteka severno, proti izviru Malni, v nekoliko manjši meri pa še severozahodno, proti izviru Vipava –
Podlipa. Skupno v izvira Malni in Vipava – Podlipa odteče 81 % podzemne vode. Iztok v preostalih
izvirih je zato omejen na 19 % celotnega odtoka iz območja Poček. Iz tega razloga smo izračun in
opredelitev tveganja izdelali le za vodna vira Malni in Vipava – Podlipa, ki sta hkrati tudi zavarovana
vodna vira v oskrbi s pitno vodo. Načeloma v preostalih izvirih lahko pričakujemo bistveno nižje
vrednosti onesnaževal, ki predstavljajo stalen vnos (npr. razstreliva). Težko pa ocenimo kakšne bi bile
najvišje dospele koncentracije, ki bi se na drugih izvirih pojavile ob morebitnih nesrečah, saj rezultati
sledilnega poskusa na teh izvirih niso bili kvantificirani oz. predstavljeni v poročilih.
V Povzetku je zapisano: "Prav tako so rezultati vsebnosti posameznega parametra precej pod
mejnimi vrednostmi za pitno vodo1 in površinske vode2 ... ". Nejasna dikcija - kaj pomeni v tem
kontekstu posameznega (vsi parametri, nekateri, vsi z izjemo, ...).
Odg.: V povzetku smo popravili navedbo. »Prav tako so rezultati vseh analiziranih parametrov precej
pod mejnimi vrednostmi za pitno vodo in površinske vode tako v spomladanskem kot tudi v
jesenskem obdobju vzorčenja.«
Za odvoze komunalne odpadne vode mora biti vzpostavljena tudi evidenca količin in datumov
odvoza.
Odg.: Se strinjamo s pripombo. Navedbo smo dopolnili:
»Na območju PO 34 se predvideva komunalna biološka čistilna naprava s skupno obremenitvijo 130
PE ter na območju PO 10 komunalna biološka čistilna naprava z obremenitvijo 50 PE. Odpadna voda
iz teh dveh komunalnih bioloških čistilnih naprav se ponika v skladu z 21. členom Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12,
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64/14 in 98/15).
Komunalna odpadna voda iz objektov v enotah PO 20, BA 75 in BA 80 se spelje v neprepustne
nepretočne triprekatne greznice. Zahteva te dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna,
segment podzemne vode je, da se izvaja odvoz odpadne vode iz prenosnih sanitarnih objektov na
centralno čistilno napravo v Postojno, ne sme pa se odvažati na čistilno napravo v centru Bile. Za
odvoze komunalne odpadne vode mora biti vzpostavljena tudi evidenca količin in datumov odvoza.«
Predlagamo, da se pri vprašanju dna umetnega jezera predpiše kriterij prepustnosti namesto pogoj
vodotesnosti, ki je v praksi nedosegljiv. Ta se določi na podlagi ocene iztoka in masnega toka, ki je
sprejemljiv z vidika vpliva na kemijsko stanje podzemne vode.
Odg.: Določitev tehnične rešitve izvedbe vodotesnosti umetnega jezera ni predmet analize tveganja!
Vožnja preko umetnega jezera (z gumijastimi kolesi, z gosenicami) bo zagotovo povzročala velike
obremenitve na podlago. Veliko varneje je zato zagotavljati neprepustnost umetnega jezera, kot pa
pogojno neprepustnost, izraženo z nizkim koeficientom prepustnost. Tehnične rešitve izvedbe
podlage umetnega jezera so lahko različne, npr. 1: peščen tampon, neprepustna folija, tampon,
beton, asfalt; ali 2. peščen tampon, neprepustna folija, glina, tampon, povozni sloj-asfalt; ali
podobno. Prva varianta z betonom je gotovo uporabnejša in trajnejša. Hidrogeolog mora podati
soglasje na projektno PZI rešitev!
Mobilni lovilci olj pod vozili - kako je to mišljeno (posode ali podlaga za celotno vozilo), iztok npr.
zavorne tekočine je lahko po celotni površini pod vozilom, rezervoar je sicer na enem mestu, do
motorja pa vodi cev za gorivo, ki lahko prav tako pušča.
Odg.: Mobilni lovilci olj so posode (korita), ki se postavljajo pod oljno kad (karter), kar
investitor/izvajalce dejavnosti že prakticira. Mobilni lovilci olj so prikazani na spodnjih slikah, ki jih je
posredoval naročnik. V času gradnje se na območju gradbišča postavijo folije na katere so parkirani
delovni stroji.

Zgradita se komunalni biološki čistilni napravi. Kam gre iztok iz ČN? Doda se navedba emisijske
uredbe.
Odg.: Se strinjamo s pripombo. Navedbo smo dopolnili dve pripombi višje.
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Za interventne ukrepe mora biti izdelan poslovnik s komunikacijskim načrtom. V kolikor so za
intervencijo predvideni zunanji izvajalci, morajo biti angažirani takoj po razlitju.
Odg.: V Povzetku smo vsebino interventnih ukrepov skrčili, celovito je napisana v poglavju 11.
Slika 1 Priporočamo, da se zaradi boljše preglednosti na sliko doda še napis Vadišče Poček in Strelišče
Bač.
Odg.: Se strinjamo s pripombo in smo dodali, kot je prikazano na spodnji sliki.

Slika 1: Območje DPN OSVAD (vir: Uredba o DPN OSVAD)
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...v preteklosti, ki so imele na okolje delno negativne vplive (delna degradacija posameznih
segmentov okolja)
Navesti, katerih segmentov.
Odg.: Navedbo smo dopolnili: »…delno negativne vplive (delna degradacija posameznih segmentov
okolja, kot npr. onesnaženje tal z ostanki eksplozivnih sredstev),…«
»Pomembnejše normativne podlage za delovanje enot Slovenske vojske na področju varstva okolja
in sicer:« Ali gre pri tem za zaupne dokumente vojske ali so dokumenti javni? V kolikor so zaupni,
namreč uporabniki elaborata ne morejo vpogledati v vsebino dokumentov, vezanih na zahteve po
varstvu okolja, v tem primeru navajanje ni smiselno. V nasprotnem primeru je potrebno podrobneje
citirati navedene Direktive, Ukaze, Varstvo okolja v SV, ELABORAT OSVAD Postojna, ipd.
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno dopolnili poročilo.
»Naprave za proizvodnjo in preizkušanje streliva in razstreliv in tudi strelišča (vojaška ali civilna) pa
predstavljajo posebna tveganja.« V kakšnem smislu posebna (posebno velike, potencialno večja,
večja po verjetnosti, magnitudi posledic, ipd).
Predlagam, da se zadnji trije odstavki poglavja 3 (pred 3.1) še pregledajo in zapišejo nekoliko jasneje.
Npr. »Vojaške naprave so podvržene enakim omejitvam kot civilne gradnje in naprave s podobno
uporabo in dejavnostmi.« V kakšnem smislu imajo vojaške naprave, preučevane v tej analizi tveganja
podobno uporabo in dejavnosti kot civilne gradnje. Prav tako je zapisano, da »strelišča…v ožjem
vodovarstvenem območju načeloma niso sprejemljiva«, kar je potrebno nadomestiti z npr: »glede na
veljavne (oz. predvidene) zahteve Odloka (oz. Uredbe) niso sprejemljive.
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno dopolnili poročilo.
Pri napisu Preglednice 1 se doda pojasnilo pomena oznak BA, PO in VO.
Odg.: Se strinjamo s pripombo in smo dopolnili navedek: »S PO in BA so označena območja, ki so
izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti. BA je kratica za strelišče Bač in PO je kratica za
vadišče Poček. Kratica VO pomeni varnostno območje.«
V poglavju 3.2.2.4 je zapisano: »Podzemne razvodnice ni mogoče določiti, vendar lahko dokaj
zagotovo trdimo, da podzemni tok na obravnavnem območju vadišča Poček in strelišča Bač ni
usmerjen proti jugu.« Navedbo je potrebno podpreti z nekaj več argumenti, iz katerih sledi dana
ocena.
Odg.: Se strinjamo s pripombo in smo dopolnili navedek:
»Na jugu se Javorniki nadaljujejo v kraški masiv Snežnika. Podzemne razvodnice ni mogoče določiti,
vendar lahko dokaj zagotovo trdimo, da podzemni tok na obravnavnem območju vadišča Poček in
strelišča Bač ni usmerjen proti jugu. Ta trditev sloni na geoloških profilih, na rezultatih sledilnih
poskusov na Počku in v Blatni dolini, dokazanih smeri toka na sever in količini povrnjenega sledila,
kot tudi sledilnih poskusov na Volvji rebri z odtokom na jugozahod proti Šembijam in Ilirski Bistrici in
Črnodraginem breznu z odtokom na jug v izvir Rečine.«
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Na Sliki 12 je glede na barvno kodo, podano pod sliko, za Petelinje jezero navedena maksimalna kota
532 – 545 m. Zakaj je maksimalna kota podana intervalno oz. ali gre za napačno barvo številke 532?
Tudi pri merskem mestu Jeredovce priporočam, da avtorji navedejo eno vrednost za maksimalno
koto podzemne vode.
Odg.: Se strinjamo s pripombo in smo dopolnili sliko 12 tako kot je prikazana višje v tem dokumentu
(splošne pripombe: opremljenost slik).
V poglavju 3.2.2.4. je zapisano: »Za maksimalni nivo podzemne vode na strelišču Bač lahko
privzamemo koto 572 m, minimalni nivo pa je okoli 40 m nižje na koti 530 m. Glede na nadmorsko
višino strelišča (med 570 m na zahodu in 780 na vzhodu) je nezasičena cona debela od 0 m ob
visokem stanju podzemne vode do 200 m v sušnih obdobjih.« Iz katerih vrednosti sledi debelina
nezasičene cone 200 m?
Odg.: Se strinjamo s pripombo in smo popravili navedek:
»Za maksimalni nivo podzemne vode na strelišču Bač lahko privzamemo koto 572 m, minimalni nivo
pa je okoli 40 m nižje na koti 530 m. Glede na nadmorsko višino strelišča (med 570 m na zahodu in
780 na vzhodu) je nezasičena cona debela od 0 m ob visokem stanju podzemne vode do 250 m v
sušnih obdobjih.«
V poglavju 3.3.1. se popravi navedba »Uredba o stanju podzemne vode« z »Uredba o stanju
podzemnih voda«. Dopolni se tudi citat Pravilnika o pitni vodi s preostalimi številkami uradnih listov s
popravki in objavami (Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09,
74/15 in 51/17)).
Odg.: V poglavju 3.3.1. smo popravili navajanje Uredbe in Pravilnika.
V poglavju 3.3.2. je zapisano: »Na območju vadišča Poček in strelišča Bač izmerjene vsebnosti
posameznih kovin v sedimentih na izvirih Malenščice – Malni, Kotliči in Stržen presegajo izmerjene
vsebnosti na drugih preiskovanih vodnih virih.«. Nejasen stavek.
Odg.: Preoblikovali smo navedek:
»Vsebnosti kovin v sedimentih izvira Malenščice ne presegajo mejnih vrednosti, ki bi kazale na
onesnaženje. V Kotličih pa to mejo presega kadmij. V obeh izvirih so bile izmerjene v primerjavi s
sedimentom Cerkniščice in Stržena nekoliko višje vsebnosti svinca, niklja, kadmija, cinka in kroma,
samo v Malenščici živega srebra in aluminija, samo v Kotličih pa arzena, kar kaže na določeno
obremenjenost.«
Zakaj se obratovalni monitoring izvaja enkrat letno (v nadaljevanju navedeno tudi 2x –
spomladansko in jesensko obdobje vzorčenja) in ne štirikrat, kot je predvideno s citiranim
Pravilnikom (poglavje 3.3.2.)? Avtorji elaborata se morajo v analizi tveganja, v kateri so obravnavani
zaščitni ukrepi in spremljava njihove učinkovitosti, opredeliti tudi do ustreznosti izvajanja
obratovalnega monitoringa. Prav tako je potrebno navesti in na karti prikazati lokacije merskih mest
obratovalnega monitoringa.
Odg.: Na podlagi podrobnega pregleda obsega in rezultatov monitoringa, ki se trenutno izvaja v
okviru Programa monitoringa obratovalnega monitoringa podzemnih vod na Osrednjem vadišču
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Slovenske vojske (OSVAD) Postojna ter rezultatov preiskav, ki smo jih izvedli v okviru dopolnitve
strokovnih podlag za DPN OSVAD, menimo, da bi bilo smiselno program monitoringa optimizirati,
predvsem v naslednjih točkah:
a) odvzem vzorcev PodV je potrebno glede na hidrogeološke značilnosti kraško razpoklinskega
vodonosnika, izvajati 4 x leto, po možnosti kvartalno, neodvisno od hidroloških pogojev (zaradi
nepredvidljivosti vremenskih dogajanj),
b) merilna mesta za odvzem vzorcev PodV se uporabijo ista MM kot so uporabljena v okviru študije,
ki je bila predmet recenzije (Uredba_o_drzavnem_prostorskem_nacrtu-OSVAD),
c) Odvzem vzorcev sedimenta se izvede 1X letno v obdobju od november/december do
januar/februar, pri čemer so minili vsaj 4 tedni med terminom vzorčenja in obdobjem zadnjih
pomembnih padavin,
d) Vzorčenje sedimenta se izvede tako, da se izognemo vsem robnim pogojem, in situ se sediment,
po odstranitvi tujkov in delcev večjih od 5 cm, preseje skozi sita z normirano velikostjo odprtin 200
um in nazadnje 63 um, pri tem se uporablja voda iz vodnega vira, ki se vzorči,
e) Rezultati meritev za anorganske snovi se izražajo na zračno suho frakcijo sedimenta pod 63 um,
sušenega pri 40 °C; za organske snovi se analiza izvede iz svežega vzorca frakcije 63 um, rezultati se
izražajo na zračno suho frakcijo pod 63 um,
f) Rezultati meritev za PodV se izražajo upoštevajoč mejne vrednosti določene z, po zaporedju:
Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16) //Pravilnik o pitni vodi
(Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) // Uredba o
stanju površinskih voda (Ur. list RS št. 14/2009, 98/2010, 96/2013 in 24/2016),
g) Rezultati za sediment se vrednotijo glede na mejne vrednosti opredeljene z, v zaporedju: Uredba
o stanju površinskih voda (Ur. list RS št. 14/2009, 98/2010, 96/2013 in 24/2016) // MV povzete po
uveljavljenih pravno strokovnih virih, kot sta Holandska lista, VROM, Cirular on target values and
intervention values for soil remediation, The Netherlands Government Gazette on the 24th February
2000, No. 39), Bowen H.J.M., Trace Elements in Biochemistry, Academic Press, London (1966).
Hkrati smo prvi odstavek v tem poglavju dopolnili:
»…segmente: tla, vode, narava in biotska raznovrstnost ter gozd (in divjad). Obratovalni monitoring
podzemne vode se izvaja v dveh fazah skladno s potrjenim Programom obratovalnega monitoringa
podzemnih vod na Osrednjem vadišču Slovenske vojske (OSVAD) Postojna, (2015). V I. fazi se izvede
vzorčenje sedimenta, medtem ko se vzorčenje vode izvede v okviru II. faze in sicer 1-krat letno v času
vodnega vala v jesenskem obdobju, ko se pojavijo močnejše jesenske padavine po poletnem sušnem
obdobju.«
Drugi odstavek smo dopolnili:
»Iz poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v letu 2017 (ERICo) izhaja, da je bilo
vzorčenje sedimenta izvedeno v okviru I. faze 29.09.2016 ter 11.05.2017 (kot II. faza) in 20.09.2017
(tudi kot II. faza, na drugih merilnih mestih). Vzorčenje vode pa je potekalo 10.05.2017 – 11.05.2017
in 19.09. – 20.09.2017 (oboje v okviru II. faze). Rezultati obratovalnega monitoringa so pokazali, da
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se v podzemni vodi prisotne kovine pojavljajo v sledovih.«
Pri poglavju 3.3.3.1. se doda karta merskih mest v okviru vzorčenja podzemne vode ter navede
minimalna oddaljenost mest od območja DPN OSVAD. Prav tako se doda komentar, zakaj so izbrana
ta merska mesta in zakaj v nabor merskih mest niso dodani drugi obravnavani vodni viri, prikazani
na Sliki 12 (vprašanje dostopnosti, razpoložljivosti sredstev, ipd).
Odg.: Karto merskih mest in minimalno oddaljenost bomo dopolnili. Dopolnili bomo, kot sledi:
»V mrežo monitoringa v okviru izdelave analize tveganja smo vključili vsa opazovalna mesta s stalnim
iztokom podzemne kraške vode, za katere na osnovi hidrogeoloških razmer domnevamo, da bi lahko
imela povezavo z območjem vadišča Poček in strelišča Bač. V opazovalno mrežo nismo vključili mest
z občasnim iztokom vode, saj ta predstavljajo le visokovodne prelive kraškega vodonosnika, medtem
ko se vodonosnik prazni preko stalnih kraških izvirov. Takšna opazovalna mesta z občasnim
pojavljanjem vode nastopajo predvsem v dolini Pivke ter izvir Fužine pri Stari vasi. V program
monitoringa tudi nismo vključili Brezna v Kobiljih grižah in jame v Fužini pod staro vasjo, saj bi bilo
vzorčenje v logistično in finančno prezahtevno.«
V poglavju 3.3.3.1 je na več mestih zapisano »akreditiran laboratorij« - laboratoriji praviloma niso
akreditirani, akreditirane so posamezne metode in postopki.
Odg.: Za vsak preskusni laboratorij kot organizirano izvajalsko enoto, velja, da mora biti v prvem
koraku akreditiran skladno z določili SIST EN ISO/IEC 17025, Splošne zahteve za usposobljenost
preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017). Nato sledi akreditacija
posameznih merilnih metod, od metode vzorčenja, metode določanja vonja podzemne vode ter do
vseh laboratorijskih meritev. Tako smo vsebino, ki se nanaša na akreditiranost laboratorijev oz.
analitskih metod dopolnili kot:
»Kemijske analize za eksplozive v podzemni vodi so bile izvedene v laboratoriju ALS, Czech Republic,
s.r.o. na Češkem (akreditacijska listina N 333/2018, zadnja novelacija 27.016.2018), meritve
aktivnosti gama sevalcev pa v laboratoriju Instituta Jožef Stefan v Ljubljani (akreditacijska listina LP022, zadnja novelacija 06.08.2018). Ostale kemijske analize skupaj z identifikacijo organskih spojin so
bile izvedene v laboratoriju Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (VO-KA) (akreditacijska listina LP-023,
zadnja novelacija 21.03.2018) skupaj z njihovim podizvajalcem NLZOH Novo mesto (akreditacijska
listina LP-014, zadnja novelacija 09.01.2019). »
Zakaj so bile meritve izvajane v štirih različnih laboratorijih? Ali je šlo za preverjanje ponovljivosti oz.
ali noben od vključenih laboratorijev ne izvaja tudi drugih meritev, s čemer bi zmanjšalo število na
najmanjše možno?
Odg.: V okviru študije so sodelovali štirje različni laboratoriji, saj noben od teh laboratorijev ne izvaja
vseh kemijskih in izotopskih analiz parametrov podzemne vode, ki so bile izvedene v okviru te
študije. V Sloveniji noben laboratorij ne izvaja kemijskih analiz na eksplozive v podzemni vodi, zato
smo vzorce poslali v laboratorij Als na Češko. Prav tako noben laboratorij, ki je akreditiran za
kemijske analize osnovnih in indikativnih parametrov v podzemni vodi, ne izvaja tudi izotopskih
analiz radionuklidov (gama sevalcev), katere pa izvajajo na Inštitutu Jožefa Stefana. Priprava in
kemijska analiza pasivnih vzorčevalnikov z aktivnim ogljem pa je bila izvedena s strani laboratorija
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VO-KA iz Ljubljane, saj se s tovrstno metodo identificiranja organskih spojin v Sloveniji ukvarjajo le
oni. Poleg tega pa je bila VO-KA Ljubljana izbrana tudi zaradi akreditacije za vzorčenje podzemne
vode.
V elaboratu so opisno podane zakonitosti toka tekočin, ki so lažja od vode, v poroznem mediju, v
poglavju 4.1.3. pa so podane tudi gostote posameznih onesnaževal, ki so težja od vode. Smiselno je
dodati še komentar glede transporta teh spojin v podzemni vodi.
Odg.: Navedek smo dopolnili in sicer:
»Nafta ima gostoto med 0,87-0,95 g/cm3, kar pomeni, da je lažja od vode in praviloma »plava« v
obliki oblaka na vodni površini gladine podzemne vode (npr. gostota benzena je 0,8756 g/cm3).
Drugače pa je v primeru spojin, ki so težje od vode (gostota naftalena je 1,162 g/cm3 in fenantrena
1,179 g/cm3), saj le te po prodoru skozi nezasičeno območje vodonosnika praviloma pričnejo toniti
proti dnu zasičene cone vodonosnika, hkrati pa lahko onesnažijo celotni vodni stolopec. Značilno za
takšna onesnaževala je, da praviloma sledijo oblikovanosti podlage vodonosnika.«
V poglavju 4.3.2 Alternativni scenarij ja navedeno, da je vnos onesnaževal večji kot pri normalnem
scenariju. Nadalje: »Onesnaževalo se v nezasičeni coni vodonosnika deloma absorbira, deloma
počasi prodre v vodonosnik. Gre za princip majhnega, razpršenega in počasnega onesnaževanja.
Poleg delne absorbcije v nezasičeni coni se onesnaževalo v vodonosniku še razprši.« Absorpcija se
nadomesti z adsorpcija (tudi na drugih mestih v elaboratu, npr. poglavje 9.1, kjer je govora o
imobilizaciji z »lepljenjem« na (in ne v) mineralna zrna. Opis procesa retardacije onesnaževal pri
alternativnem scenariju ni skladen z izhodiščem, da bodo onesnaževala upoštevana kot
konzervativna (brez sorpcije), in z izračuni v nadaljevanju. Ni jasno, zakaj pri alternativnem scenariju
prihaja do večjih izpustov, posledično ni mogoče temu prilagoditi ukrepov. Količine razlitja so v
poglavju 4.3. podane le v alternativnem scenariju, ne pa tudi v normalnem in scenariju najslabše
možnosti.
Odg.: Smo izbrisali odstavek o adsorpciji, da je skladno z izhodiščem, da je onesnaževalo
konzervativno in količine tukaj. Količine se podajajo v poglavju 9.2. Dopolnili smo kot sledi:
»V primeru alternativnega razvoja dogodkov je vnos onesnaževal olj v zemljino pri gradbenih delih in
med obratovanjem vadišča Poček in strelišča Bač večji, kot je ocenjen v scenariju normalnega razvoja
dogodkov.
Vnos se odvija v obliki počasnega kapljanja goriv ali maziv, nepopolnega delovanja komunalne
čistilne naprave s preseganjem normativov na izpustu ali prekomerne uporabe razstreliv na vadiščih.
Ob morebitnem onesnaženju z naftnimi derivati se onesnažena zemljina takoj odstrani, tako da je
nadaljnje pronicanje onesnaževala proti podzemni vodi onemogočeno.
Opredelili smo 4 vrste alternativnih scenarijev, za pomembne skupine onesnaževal:
a) Motorna prevozna sredstva
b) Gradnja novih objektov in gradnja objektov v okviru vojaških dejavnosti
c) Delovanje čistilnih naprav
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d) Uporaba razstreliv v okviru vojaških dejavnosti.«
Preglednica 21:
Dizel - toksičnost: Ali je slabost edino zdravstveno tveganje pri zaužitju večjih količin ali se pri
povečevanju vsebnosti pojavljajo tudi druga?
Dizel - mobilnost: Avtorji navajajo: "Mobilnost ...je vezana na topnost..." in "predstavnik
onesnaževal, ki se ne mešajo z vodo..." Ker je topnost v vodi dejansko zelo omejena, bi bila
posledično tudi mobilnost omejena, vseeno pa lahko dizel teče skozi porozni medij tudi samostojno
ali kot posledica molekularne difuzije na gladini podzemne vode. Glede na razlike v površinskih
napetostih prihaja tudi do obratnega procesa, torej retardacije onesnaževala.
Dušik - toksičnost: Opredeliti je potrebno tudi vpliv na zdravje ljudi ter vpliv na porabo kisika v vodi
zaradi nitratne verige in drugih navedenih transformacij.
Dušik - mobilnost: Kako navedena nitratna veriga in druge transformacije vpliva na mobilnost dušika
v obliki posameznih spojin (izpostavitev neugodnih scenarijev).
RDX-Interakcija: Avtorji navajajo: "Ob pravilni uporabi (npr. kot eksploziv) ne predstavlja nevarnosti
za onesnaženje" ter v stolpcu Toksičnost: "razporeditev RDX je odvisna od razmer - potrebne večletne
preiskave". Ali to pomeni, da je toksičnost RDX ob ugotovljeni bioakumulaciji dejansko nepoznana in
na podlagi česa avtorji zaključujejo, da kot eksploziv RDX ne predstavlja tveganja?
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno popravili poročilo. Nova preglednica
izgleda tako:
Preglednica 21: Interakcija, toksičnost, mobilnost in kemijske značilnosti onesnaževal
Vrsta
snovi

Interakcija onesnaževala in
okolja

Toksičnost onesnaževala
vidika pitne vode

iz

Dizel
gorivo
(kerozin)2

Dizel gorivo/kerozin sta
pomembna
naftna
produkta. Njuna uporaba je
zelo razširjena. V okolje se
vnašajo z emisijami, skupaj
z izgorevnimi plini in delci.
Razlitja
so
primer
nepredvidljivega in hitrega
prodorav tla in naprej s
tokom podzemne vode v
vodonosnik. V primeru
razlitja dizel goriva /
kerozina, je porazdelitev

Študije
so
za
dizel
gorivo/kerozin pokazale, da je
oralna LD50 večja od 5g/kg in
dermatološka LD50 večja od 2
g/kg.
Glede na kompleksno sestavo
dizel
goriva/kerozina
se
spremljanje onesnaženj z dizel
gorivom/kerozinom,
določijo
posamezne
najpomembnejše
sestavine. Med njimi je zaradi
svojih lastnosti tudi benzen.
Zaužitje do 0,1 mg/l (do 100

Mobilnost onesnaževala

Kemijske
lastnosti

V tleh je vezana z
vodotopnostjo v porni
vodi ter absorpcijo na/v
organski snovi in glinenih
delcih
(delcev
velikostnega
razreda
glinenih delcev). V vodi
je mobilnost določena z
omejeno vodotopnostjo,
viskoznostjo in površinsko
napetostjo.
Zaradi
omejene topnosti nafte in
njenih derivatov v vodi, je

Opredeljeno
v poglavju
4.1.3.

Heavy fuel oils category analysis and hazard characterization, submitted tto the EPA, American Petroleum Institute,
Cnsortium Registration #1100997 (07. dcember 2012)
2
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Vrsta
snovi

Celotni
dušik

Interakcija onesnaževala in
okolja

Toksičnost onesnaževala
vidika pitne vode

iz

Mobilnost onesnaževala

posameznih sestavin med
zrakom in vodo odvisna od
lastnosti teh sestavin. Glede
na dejstvo, da v dizel
gorivu/kerozinu
prevladujejo snovi s C20 do
C50, za katere je značilna
majhna
hlapnost
in
vodotopnost,
so temu
primerne
tudi
majhne
možnosti, da dizel gorivo /
kerozin, pride v zrak oz. se
raztopi v vodi. Vse sestavine
dizel goriva / kerozina so
biološko
razgradljive,
dinamika
biološke
razgradnje razgradnje pa je
odvisna
od
razmer
(reduktivne, oksidativne) in
od lastnosti posameznih
sestavin. V vsakem primeru
pa je počasna in dosega 40
– 80%.

g/L) pri WHO predpostavki
dnevne porabe vode 2 l in za 60
kg odraslo osebo, ne povzroča
zdravstvenih tveganj3. Iz istega
vira tudi sledi, da akutna
izpostavljenost
visokim
koncentracijam benzena pripelje
do
pomembnih
obolenj
centralnega živčnega sistema,
hematoloških sprememb, drugo.

osnovni
mehanizem
transporta
v
obliki
koloidov do suspendiranih
delcev, v vodnem telesu
podzemne vode – odvisno
tudi od količine razlite
nafte in njenih derivatov,
v
obliki tankoslojnega
filma ali oblaka. Vsi
opisani
procesi,
ki
potekajo v tleh in v vodi,
so
dinamični
in
reverzibilni,
saj
med
sestavinami tal in vode ter
nafto in njenimi derivati,
le v omejenem obsegu
potekajo
kemijske
reakcije, ki praviloma
pomenijo
ireverzibilne
procese.

Dušikove
spojine
so
značilne naravne sestavine
geoloških
podlag
in
bioloških organizmov. V
naravnem
okolju
se
dinamično
in
stalno
premeščajo in spreminjajo.
Iz
točkovnih
(viri
komunalnih odpadnih voda)
in netočkovnih (difuznih)
virov (kmetijstvo, industrija,
prebivalstvo,
itd.)
se
dušikove spojine preko
različnih medijev (zrak, tla,
voda) prenašajo tudi v
podzemno
vodo
in
površinske
vode.
Po
nekaterih ocenah4 30%

Značilne spojine dušika so zračni
dušik (N2), amonij (NH3 –
raztopljen v vodi , sicer pa plin)
ter oksidirani obliki – nitrit
(NO2) in nitrat (NO3) kot zadnja
stopnja oksidacije. Za oksidacijo
NH4/NH3 do NO3 je potrebna
ogromna količina kisika. Spojine
dušika se v naravnih sistemih
podzemne vode in površinskih
voda vgrajujejo v biološke
sisteme. Amonij je toksičen za
ribe, predvsem za salmonidne
vrste rib, za katere se priporoča
sprejemljiva vsebnost do 0,04
mg/l NH4+ in 0,005 mg/l NH35.
Prag vonjanja je do 50 mg/l NH3,
odvisno od človeka. Mejna

Spojine dušika doživljajo
fizikalno-kemijske
spremembe – poznane
kot dušikov tokokrog
(ciklus), v okviru katerih
nastajajo tudi nitriti,
nitrati ter amonijeve soli
kot so kloridi, sulfati in
druge. Delež posameznih
teh snovi je odvisen od
številnih
faktorjev
(temperatura zraka, vode,
oksidativno reduktivnih
razmer…) in jih ni možno
enostavno napovedati v
naprej.
Skupni
dušik
predstavlja kot kemijski
parameter
vsoto

Kemijske
lastnosti

Opredeljeno
v poglavju
4.1.1.

Petroleum Products in Drinking water, Background dokument for development WHO Guidelines for Drinking water
Quality, WHO/SDE/WSH/05.08./123.
4 http://www.opinio.si/cistilne-naprave/32-sestava-komunalnih-odpadnih-vod-in-skodljivi-ucinki/
3
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Vrsta
snovi

RDX

Interakcija onesnaževala in
okolja

Toksičnost onesnaževala
vidika pitne vode

dušikovih spojin izvira iz
komunalnih
(fekalnih)
odpadnih voda. Od tega je
približno 80% dušikovih
spojin v obliki amonija oz.
amonijaka. Odziv vodnih
sistemov je odvisen od
hidroloških
značilnosti
vodnega
sistema,
od
količine in kemijske oblike
emitiran dušikove spojine in
drugih faktorjev.

vrednost za NO3, 50 mg/L NO3
je določena s Pravilnikom o pitni
vodi (Ur. list RS št. 19/2004,
35/2004, 26/2006, 92/2006,
25/2009, 74/2015 in 51/2017)6
in predstavlja predvsem strogo
omejitev za dojenčke zaradi
možnosti
pojava
methemoglobinemije.

vsebnosti spojin dušika,
tudi oblik vezanih v
organsko snovi (biomaso).

Ocena interakcije RDX in
okolja se nanaša na rabo
RDX kot primarnega ali
sekundarnega eksploziva v
eksplozivnih telesih, ki se
uporabljajo na vadiščih
Poček in Bač. Proizvodnja
RDX ni predmet ocene.

Vsebnost RDX do 0,002 mg/l (2
ug/l)8
je
opredeljena
za
vsebnost, ki v pitni vodi ne
predstavlja
tveganja
za
uporabnike.

Srednje
topna
snov,
prevladujoče hidrofilna, z
nizkim
potecialom
bioakumulacije.
Akumulacija na delce
vodnega
sedimenta
poteka na podoben način
kot v tleh/zemljini.

Produkti explozije RDX so
plini (v zaporedju glede na
utežni % O2, N2 in oksidi N,
H2 in CO«, CO). Delež
neeksplodiranega
eksploziva je odvisen od več
faktorjev (na primer masa
ekploziva
in
velikost
eksplozivnega telesa). Na
osnovi
raziskav7
se
uveljavlja ocena 2%.

iz

Za zrak so opredeljene9 mejne
vrednosti praga za ljudi 0,5
mg/m3 in za živali 0,03 – 0,3
mg/m3.
Opredeljene mejne vrednosti so
opredeljene le kot priporočilo
vrednosti, saj je razporeditev
RDX v okolju močno odvisna od
razmer10.

Mobilnost onesnaževala

Kemijske
lastnosti

Opredeljeno
v poglavju
4.1.4.

S padavinskimi vodami se
neeksplodirani delci RDX
prenašajo do podzemne
vode..

Zaradi nizkega sorpcijskega
koeficienta Koc in srednje

Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/2002 in 41/2004 – ZVO-1)
Guidelines for Drinking – water Quality, Fourth edition, First addenum, WHO, ISBN 978-92-4-154995-0), WHO Library
Cataloguing-in-Publication Data (2017).
7 D. Kalderis, A. L. Juhasz, R. Boopathy, S. Comfort, Soils contaminated with explosives: Environmental fate and evaluation
of state – of - the -art remediation processes (IUPAC Technical Report), , Pure Appl. Chem., Vol. 83, No.7, pp 1407-1484
(2011)
8 EPA, Technical Fat Sheet – Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX), Technical Fact Sheet – RDX (Januar 2014).
EPA kot mejno vrednost za pitno vodo priporoča 0,002 mg/l kot smernice za zdravje ljudi in vrednost 0,03 mg/l kot
priporočilo za zmanjšanje možnosti pojava rakavih obolenj z tveganjem 10-4.
9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8490#section=Metabolism-Metabolites
10 Za natančnejšo opredelitev RDX v okoljskih prvinah potrebne dodatne večletne raziskave.
5
6
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Vrsta
snovi

Interakcija onesnaževala in
okolja

Toksičnost onesnaževala
vidika pitne vode

iz

Mobilnost onesnaževala

Kemijske
lastnosti

topnosti v vodi, je v
tleh/zemljini mnobilen in
ne
kaže
težnje
po
bioakumulaciji. V vodnem
okolju
v
anaerobnih
razmerah,
poteka
mikrobiološka zelo počasna
razgradnja.

Idealno mešanje onesnaževala z vodo ne predstavlja konzervativnega pristopa, saj mešanje povzroča
tudi razredčenje. Onesnaževala, netopna v vodi, je zaradi omejenega mešanja namreč dejansko
mogoče pričakovati v višjih koncentracijah.
Odg.: Smo izbrisali »mešanje« iz stavka. Navedek je popravljen tako:
»V izračunih prenosa onesnaževal v poglavju 9 smo privzeli konzervativno onesnaževalo.
Konzervativno onesnaževalo je onesnaževalo, ki vzdolž toka ne razpada zaradi kemijskih in bioloških
procesov ali radioaktivnega razpada in se ne absorbira na mineralna zrna, ki tvorijo vodonosnik.«
Opredelitev snovi v okoljskih prvinah - predlog večletnih preiskav - Namen strokovnih podlag ni
ugotavljanje vira vseh prvin, ki se pojavijo v imisijskem monitoringu zajetja Malni. Nedvoumnost in
zanesljivost zaključkov tovrstnih preiskav glede virov onesnaženja za posamezno onesnaževalo je
zaradi kompleksnosti sistema, kot jo opredeljujejo avtorji, zelo težko ali celo nedosegljiva. Namesto
opredelitve snovi v okoljskih prvinah je bistveno, da se z vsemi razpoložljivimi ukrepi na DPN OSVAD
zmanjšuje vnos onesnaževal v podzemno vodo do te mere, da pri znanem transportu in razvoju
onesnaževal ta ne predstavlja tveganja za podzemno vodo in vodni vir, ter da se na območju DPN
OSVAD tudi spremlja stanje podzemne vode.
Odg.: To pripombo smo uporabili v poročilu, namesto omenjenega stavka. Zapisano je tako:
»…se pojavlja širok spekter možnih dejavnosti oz. izvorov onesnaževal od kmetijstva, gozdarstva,
industrije, poselitve, idr.
Namen dopolnitve strokovnih podlag ni ugotavljanje vira vseh prvin, ki se pojavijo v imisijskem
monitoringu zajetja Malni. Nedvoumnost in zanesljivost zaključkov tovrstnih preiskav glede virov
onesnaženja za posamezno onesnaževalo je zaradi kompleksnosti sistema zelo težko ali celo
nedosegljiva. Namesto opredelitve snovi v okoljskih prvinah je bistveno, da se z vsemi razpoložljivimi
ukrepi na DPN OSVAD zmanjšuje vnos onesnaževal v podzemno vodo do te mere, da pri znanem
transportu in razvoju onesnaževal ta ne predstavlja tveganja za podzemno vodo in vodni vir, ter da
se na območju DPN OSVAD tudi spremlja stanje podzemne vode.«
Na nekaj mestih, kjer avtorji elaborata predstavljajo strokovna izhodišča in izpeljave, je besedilo
obremenjeno s predlogi nadaljnjih raziskav (npr zadnji odstavek poglavja 5, poglavje 6.1, 4. in 5.
odstavek). Predlagam, da se te usmeritve, v kolikor jih avtorji smatrajo kot nujne, zberejo na koncu
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elaborata, v zgornjih delih pa se namesto odprtih vprašanj podajo pojasnila, kako so bile razmere ob
sedanjem poznavanju hidrogeologije obravnavanega območja upoštevane v nalogi.
Odg.: Na to pripombo smo že odgovorili pri splošnih pripombah.
V poglavju 7.1. (ter ostalih podpoglavjih poglavja 7) v uvodnih delih doda oddaljenost vodnega vira
od virov onesnaženja.
Odg.: Na to pripombo smo že odgovorili pri splošnih pripombah.
V poglavju 7.6 Vodni vir Podstenjšek je zapisano: »Zaradi svoje heterogene litološke sestave s
precejšnjim deležem dolomita so spodnjekredne plasti za vodo slabše prepustne. Zaradi tega lahko
pričakujemo, da zaradi geološke strukture območja hidravlični stik med območjem vojaškega
strelišča Bač ter izvirom Podstenjšek ni zelo verjeten.« Iz navedena ni jasno ali avtorji zgolj na podlagi
prepustnosti izključujejo možnost povezave. Pri pojasnilu tega sklepa naj se oriše geološka
struktura, ki naj bi preprečevala povezavo, relevantne nadmorske višine in razmerja med
napajanjem in verjetnim dreniranjem vmesnega območja.
Odg.: Pripomba je bila upoštevana. Navedek je spremenjen:
»Vzhodno od zgornjekrednih apnencev se v okolici Bača nahaja večje območje spodnjekrednih
kamnin, ki so na geološki karti označene s K1,2. Spodnjekredne kamnine sestavljajo ploščasti
apnenci ter dolomitne in apnene breče. Zaradi svoje heterogene litološke sestave s precejšnjim
deležem dolomita so spodnjekredne plasti za vodo slabše prepustne. Preko območja med Bačem in
Podstenjškom poteka tudi razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem; iz okolice vadbišča odteka
podzemna voda v porečje Pivke, medtem ko se podzemna voda iz zaledja izvira Podsenjšek steka v
reko Reko (slika 41). Zaradi tega lahko pričakujemo, da zaradi geološke strukture območja hidravlični
stik med območjem vojaškega strelišča Bač ter izvirom Podstenjšek ni zelo verjeten. Izvir Podstenjšek
smo v program monitoringa vojaškega vadišča Bač vključili predvsem zaradi načela previdnosti.
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Slika 41: Potek razvodnice med Jadranskim in Črnim morjem (izsek iz Hidrogeološke karte projekta
IstraHidro)
V poglavju 9.1. se izraz »kopiči v…« nadomesti z »zastaja v …«.
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno popravili poročilo.
V poglavju 9.1. je zapisano: »Prenos snovi je lahko odvisen (stacionarni prenos snovi) ali pa tudi
neodvisen od časa (nestacionarni prenos snovi).«. »Prenos snovi« se nadomesti z »vnos snovi«.
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno popravili poročilo.
Sliki 46 in 47 prikazujeta po dve krivulji prihoda – za dominantno in maksimalno hitrost. Zakaj sta
pri kalibraciji sledilnega poizkusa v poglavju 9.1.1. uporabljeni dominantna in maksimalna hitrost
ločeno? Ali krivulja prihoda sledila po analitičnem modelu ne prikazuje tako prvega prihoda, ki
sovpada maksimalno hitrostjo in prihoda glavnine sledila, ki konceptualno sovpada z dominantno
hitrostjo? Na ta način se opredeli zgolj en set disperzivnosti na poizkus.
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno dopolnili poročilo s spodnjima slikama:
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Slika 5: Kalibracija sledilnega poskusa za Malne.

Slika 6: Kalibracija sledilnega poskusa za Vipavo.
Prav tako avtorji navajajo, da na odziv sledilnega poizkusa vpliva dolga vrsta dejavnikov. Ali je bila
uporabljena oz. kakšna mera dodatne varnosti (torej zmanjšanje disperzivnosti) bi bila po mnenju
avtorjev in na podlagi analize občutljivosti primerna ob kalibraciji v poglavju 9.1.1., da bi dobljene
vrednosti disperzivnosti odražale potencialne minimalne vrednosti, ki bi se še lahko pojavljale v
obravnavanem sistemu ob drugačnih, potencialno bolj neugodnih hidroloških razmerah.
Odg.: Analitični model, ki smo ga uporabili za kalibracijo in pa tudi izračun prenosa onesnaževal v
podzemni vodi v prvi vrsti predstavlja poenostavitev naravnih razmer, ki so zaradi izrazite
heterogenosti kraškega vodonosnika zelo težko opisljive. Spreminjanje posameznih vrednosti
disperzivnosti pri kalibraciji vsekakor vpliva na izračune. Velja pa omeniti, da smo za kalibracijo
uporabili rezultate sledilnega poskusa, ki je bil izveden prav na obravnavanem območju, hkrati pa
tudi privzeli literaturni vrednosti za transverzalno in vertikalno disperzivnosti po Mallantsu in sodel.
(1998), ki predstavljata statistično reprezentativno vrednosti dobljeno iz večjega števila sledilnih
poskusov. Na ta način je verjetnost reprezentativnosti rezultatov kalibracije neprimerno višja, kot bi
jo lahko dosegli le s teoretičnimi izračuni in različnimi preizkušanji zmanjševanja disperzivnosti.
Poglavje 9.2.1: Iz česa izhaja, da je vnos onesnaževala pri tem scenariju 9,6 mg/l?
Odg.: Pri normalnem scenariju smo upoštevali možnost kapljanja olja iz motornega vozila v količini
0,01 l. Ta scenarij predvideva stalni vnos onesnaženja na lokaciji s površino 1 m2 in infiltracijo 0,938
m/leto. Nato smo koncentracijo vnosa onesnaževala izračunali po enačbi:
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M
IA

Kjer je M (masa onesnaževala v kg) izračunana kot količina 0,01 l olja x gostota 0,9 g/cm3 = 0,009 kg
= 9.000 mg, I je infiltracija (m) in A površina izražena v m2.
Poglavje 9.2.1: Oddaljenosti vodnih virov od virov onesnaženja je potrebno opredeliti in prikazati tudi
že prej v elaboratu (tabela, slike).
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno popravili poročilo.
Poglavje 9.2.1, sklop c): Dodati stavek o oddaljenosti, kakršen je pri ostalih sklopih a), b) in d).
Poglavje 9.2.1, sklop d): »količina uničenega NUS, ostalih MS, artificij«. Termini niso vpeljani.
Odg.: Revidentovo pripombo smo upoštevali.
»količina uničenih neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), ostalih minsko eksplozivnih sredstvev
(MES), artificij«
Poglavje 9.2.1, sklop d): Ocena, da ne izgori 1% izhaja iz katerih indikacij, sklepov, vira? Dodati citat
oz pojasnilo.
Odg.: Pri določitvi količin neizgorenih razstreliv smo izhajali iz literaturanih vrednosti (Susan et al.,
2004), kjer je navedeno da se deleži neizgorenih razstreliv gibljejo med 0,00001 do 2% (in varnostno
2 ± 1 %). Pri normalnem scenariju smo uporabili delež 1% , ki je bil uporabljen tudi v predhodnih
študijah (Prestor et al., 2013).
Poglavje 9.2.2, sklop b): »Predpostavljamo stalno razlitje…v količini 5 l…«. Neskladje stacionarnega
vnosa in volumske enote, ki nakazuje enkratni dogodek.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
Poglavje 9.2.2, sklop c): »Pri alternativnem scenariju predpostavimo, da 10 % dnevnega iztoka (3,2
m3) odteče neposredno v vodonosnik.«. Zakaj prihaja do iztoka neposredno v vodonosnik (okvara,
nepravilno ravnanje, ipd)? Vzrok je pomemben za opredelitev relevantnih ukrepov. Kam se odvaja
preostali del? Ali gre za vsakodnevni vnos (dikcija »se preceja«) ali enkratni dogodek (masna enota
0,32 kg celotnega dušika)?
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno popravili poročilo.
Poglavje 9.2.2, sklop d) in Poglavje 9.2.3, sklop c): Predpostavka, da se dana količina neizgorelega
ostanka razstreliva enakomerno porazdeli preko celotne površine območja PO11 ni konzervativna,
saj lahko prihaja do izrazitih heterogenosti v prostorski porazdelitvi. Predlagamo uporabo vsaj
faktorja enega velikostnega reda za opredelitev razlik v koncentracijah po celotni površini.
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno dopolnili poročilo.
Poglavje 9.2.3, sklop a): »…med lokacijo kapljanja…«. Kapljanje se nadomesti z razlitje.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
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Poglavje 9.2.3, sklopa a) in b): Glede na Preglednico 18 je delež benzena v mineralnih oljih 5-40%, v
izračunih pa je upoštevan le delež 5%. Dodati vrednosti še za 40% v obliki intervalne ocene.
Odg.: Podatek 5-40% se nanaša na alkil – benzene (alkil pomeni metil-, etil-, propil-benzeni). Glede
toksičnosti alkil benzeni niso primerljivi (so manj toksični, težje vodotopni,…) z benzenom. Delež
benzena v mineralnih oljih je do 5 %.
Poglavje 9.3. Popraviti stavek: »Za izračun smo uporabili uveljavljene računske metode, ki izhajajo iz
znane teorije »prenosa snovi«.«.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
Ter »Velja omeniti še, da so bili pri analitičnih izračuni uporabljeni vsi razpoložljivi podatki in
metode.«. V kakšnem smislu vse metode? Popraviti stavek.
Odg.: Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno popravili poročilo.
Poglavje 9.3. bilančna analiza: Iz kje izhajajo vrednosti 154 kg in 308 kg razstreliva za alternativni
oz. črni scenarij, kot so podane v Preglednici 33?
Odg.: Vrednosti izhajajo iz poglavja 9.2.
Ter »Če ob izračunanih koncentracijah privzamemo še 10-kratno razredčenje do posamezni vodnih
virov, dobimo vrednosti, ki ustrezajo redu velikosti izračunanih koncetracij po metodi stalnega
vnosa.«. Iz česa izhaja ocena 10-kratnega razredčenja? Potrebno je podati teoretična oz.
konceptualna izhodišča za takšno oceno. Glej tudi komentar, vezan na obravnavo razredčenja in
reprezentativnosti merskih mest.
Odg.: 10-kratno razredčenje je zgolj ocena med dobljenimi koncentracijami pod območjem DPN
OSVAD po bilančni oceni in izračunanimi koncentarcijami na izvirih po analitičnem modelu stalnega
vnosa. Z navedenim »privzamemo še 10-kratno razredčenje« smo želeli zgolj podati intervalno
oceno razredčenja dolvodno v toku podzemne vode, hrati pa tudi preveriti ustreznost rezultatov, ki
smo jih dobili po analitičnem modelu.
Revidentovo pripombo bomo upoštevali in ustrezno dopolnili poročilo.
Preglednica 33 – »Koncentracija vnosa« se nadomesti z »masni tok«, »količina vode« se nadomesti s
»pretok vode«.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
Poglavje 10.1 – Pojasniti, kaj pomenijo rezultati vpeljane hipotetične dopustne spremembe
referenčnega stanja z vidika v scenarijih opredeljenega vnosa.
Odg.: Hipotetična dopustna sprememba je razmerje med izračunanim Spremembo referenčnega
stanja (ΔR) in dopustna sprememba referenčnega stanja (ΔRdop). Če bi bila vrednost enaka 1 bi
pomenilo, da je sprememba referenčnega stanja enaka dopustni spremembi referenčnega stanja. Če
je vrednost nižja od 1 pomeni, da se dopustna referenčna sprememba ni presegla in je poseg
spremenljiv. Če je vrednost višja od 1 poseg ni sprejemljiv. Če je vrednost npr. 3, pomeni, da je
dopustna relativna občutljivost bila presežena za 3x.
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Poglavje 11.3.1, alineja 1): Dodati: »Ukrepe varovanja podzemne vode je nujno vključiti v projektno
dokumentacijo v IDP in vse višje faze projektiranja (DGD, PZI)., v katerih je potrebno posamezne
detajlneje opredeljene tehnične rešitve obravnavati v novelirani analizi tveganja za onesnaženje
podzemne vode.«
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo. Popravljen navedek se glasi:
1. »Ukrepe varovanja podzemne vode je nujno vključiti v projektno dokumentacijo IDP in vse
višje faze projektiranja (DGD, PZI), v katerih je potrebno posamezne detajlneje opredeljene
tehnične rešitve obravnavati v novelirani analizi tveganja za onesnaženje podzemne vode.«
Poglavje 11.3.1, alineja 4): 13.750 kg/leto razstreliva je predpostavljeno povečanje za 25% iz 11.000,
pri čemer je ugotovljeno, da je S pod normativom. Za tem je v analizi tveganja postavljen pogoj, da
povečanje ne sme biti več kot 25%. Predlagamo, da se odstotek dovoljenega povečanja določi s
povratno analizo, da se zapisane specifične omejitve v prihodnosti ne bodo razumele kot rezultat
izračuna, saj gre predvsem za ovrednotene predpostavke. Ob nadaljnjih razvojnih potrebah bo
namreč kasnejše povečevanje nad pogoj 25% zaradi takšnega zapisa problematično, pri čemer ni
nujno, da bo tudi dejansko problematično za varovanje podzemne vode. Če se pojavlja dilema, do
katere meje iti (da je S<2, vprašanje pa je, za koliko manjši) se lahko namesto 25% na tem mestu
poda komentar, da je vsako povečanje nad sedanjo količino potrebno preveriti z vidika zaščite
podzemne vode z analizo tveganja.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo. Popravljen navedek se glasi:


»Obsega vojaške vadbene dejavnosti ni dovoljeno povečati v primerjavi s statističnimi kazalci
aktivnosti v zadnjih letih, ki je po kriteriju letne porabe (raz)streliv in eksplozivnih sredstev v
zadnjih 5 letih znašala povprečno 11.000 kg. Vsako dodatno povečanje aktivnosti, oz.
aktivnosti, za katere se vnaprej lahko predvideva, da bodo vplivale na preseganje letne
bilance porabe razstreliv in eksplozivnih sredstev je potrebno presoditi glede na lokacijo
povečanja dejavnosti in obseg le-te s posebno analizo tveganja za onesnaženje vodnega
telesa podzemne vode.«

Zaradi te spremembe se na strani »VI« spremeni odstavek, ki se je do sedaj začel »Obsega vojaške
vadbene dejavnosti ni dovoljeno bistveno povečati v primerjavi s statističnimi …« Nov ostavek se
glasi:


»Obsega vojaške vadbene dejavnosti ni dovoljeno povečati v primerjavi s statističnimi kazalci
aktivnosti v zadnjih letih, ki je po kriteriju letne porabe (raz)streliv in eksplozivnih sredstev v
zadnjih 5 letih znašala povprečno 11.000 kg. Vsako dodatno povečanje aktivnosti, oz.
aktivnosti, za katere se vnaprej lahko predvideva, da bodo vplivale na preseganje letne
bilance porabe razstreliv in eksplozivnih sredstev je potrebno presoditi je glede na lokacijo
povečanja dejavnosti in obseg le-te s posebno analizo tveganja za onesnaženje vodnega
telesa podzemne vode«.
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Poglavje 11.3.1, alineje 6), 11) in 14): Kako bodo neželene posledice, navedene v teh točkah,
preverjane (vprašanje monitoringa)?
Odg.: Alineji 6 in 11 se nanašata na vprašanje gradnje nad najvišjo gladino podzemne vode. Iz
prejete in v tej analizi tveganja obravnavane dokumentacije izhaja, da objekti niso projektirani tako
globioko, da bi lahko segali pod najvišjo gladino podzemne vode. Na območju presihajočih jezer, kjer
je najvišja gladina podzemne vode nad površjem, ne predvidenih objektov in dejavnosti. Morebitne
spremembe v višjih fazah projektiranja bodo preverjane s posebnimi analizami tveganja, oz. s
hidrogeološkim nadzorom med gradnjo. Posebnega monitoringa za to tematiko ne bo. Preverjanje
alineje 14 se bo izvajalo z obratovalnim monitoringom odpadne vode na čistilnih napravah in
monitoringom podzemne vode.
Poglavje 11.3.1, alineja 11): Zakaj je dovoljen izkop do srednje gladine podzemne vode? Običajno je
v VVO II dovoljena izvedba izkopov do 2m nad najvišjo gladino podzemne vode. Ob tem bi bilo pri
poseganju v zasičeno cono potrebno nasloviti tudi vprašanje dopustnega
zmanjšanja
transmisivnosti vodonosnika. Prav tako se postavlja vprašanje, kako bo brez merilnih mest na
območju predvidenih izkopov sploh mogoče zanesljivo določiti srednjo oz. maksimalno gladino
podzemne vode (razpoložljive so namreč le kote podzemne vode v jamah, ki so praviloma nižje od
nivojev v prispevnih kanalih in razpokah).
Odg.: Strinjamo se z revidentovo pripombo. Pogoj "do srednje gladine podzemne vode" se v
celotnem tekstu spremeni v "do 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode". Do zmanjšanja
transmisivnosti vodonosnika ne sme in s tem tudi ne bo prišlo. Vprašanje, kje je točna maksimalna
gladina, niti ni toliko pomembno, saj so objekti "površinski", in torej sploh ne bodo segali v globino,
na področju občasnih jezer pa objektov in dejavnosti ne bo.
Poglavje 11.3.1, alineja 17): »Lovilniki ogljikovodikov s koalescentmimi filtri morajo biti
dimenzionirani na pričakovan volumen meteorne vode in na pričakovan maksimalni volumen
enkratnega izlitja snovi iz največjega rezervoarja.« Za kakšen volumen enkratnega izlitja gre?
Potrebno je v obliki opombe predpisati vsaj minimalni volumen lovilnikov.
Odg.: Volumen enkratnega razlitja je določen v scenarijih razvoja dogodkov. Minimalnega volumna
lovilnikov nismo predpisovali, sa gre za hidrotehnično vprašanje, ki se mora rešiti v višjih fazah
projektiranja.
Poglavje 11.3.1, alineja 20): Kateri na primer in kako je predvideno ugotavljanje in zadrževanje?
Odg.: Gre za zelo tehnično vprašanje, mi pa smo a nivoju DPN. Mnenja smo, da dodatna pojasnila
niso potrebna, oz. bodo kvečjemu napačna.
Poglavje 11.3.1, alineja 21): Osnutek monitoringa je potrebno vključiti že v ta dokument.
Odg.: Osnutek monitoringa je predpisan v poglavjih 11.3.2 in 11.3.3.
Poglavje 11.3.1, alineje 22), 23) in 24): Potrebno je v dokument dodati specificirane zahteve za
monitoring.
Odg.: Osnutek monitoringa je predpisan v poglavjih 11.3.2 in 11.3.3. za alineji 22) in 23). Potrebno je
dodati osnutek monitoringa za alinejo 24).
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Poglavje 11.3.2. Potrebno je dodati opise k šifram objektov (kot je podano tudi v eni od prilog).
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo. Sedaj je zapisano tako:
PO 1/2, PO 36/37, PO 38/39 – Taborni prostor: mobilne EKO-otoke…
PO 3 – Pralnica za vozila:…
PO 10 – Boj v naselju:…
PO 22/23 – Taborni prostor:…
PO 34 – Center Bile:…
BA 13/77 – Taborni prostor:…
BA 15 – Pralnica za vozila:…
Poglavje 11.3.2. Protierozijski ukrepi: Skrbeti je treba, da je naenkrat odprtih čim manj površin, ki
ne smejo presegati razpoložljivih kapacitet za intervencijo ob havariji.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo. Popravljen navedek se glasi:
»Skrbeti je treba, da je naenkrat odprtih čim manj površin, ki ne smejo presegati razpoložljivih
kapacitet za intervencijo ob havariji. Infrastrukturne jarke (TK, elektrika, vodovod, kanalizacija…) je
obvezno sproti zasipavati. Največja naenkrat odprta dolžina jarka ne sme biti daljša od 40 m.«
Poglavje 11.3.2. Vnos materiala: Pri uporabi na licu mesta izkopanih materialov je potrebno ob
morebitnih indikacijah onesnaženja opraviti oceno odpadka tudi za lokalni material in ga po potrebi
nadomestiti z ustreznejšim.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo. Popravljen navedek se glasi:
»…vodovarstvenem območju (z dokazilom proizvajalca).
Pri uporabi na licu mesta izkopanih materialov je potrebno ob morebitnih indikacijah onesnaženja
opraviti oceno odpadka tudi za lokalni material in ga po potrebi nadomestiti z ustreznejšim.«
Poglavje 11.3.2. Monitoring podzemne vode: Glej komentar glede reprezentativnosti merskih mest.
Odg.: Splošna pripomba, na katero smo že odgovorili.
Poglavje 11.3.3 Udeleženci: Besedilo se glede na vsebino nanaša predvsem na gradnjo (dela izvajajo,
izvajalci, ipd), stoji pa v poglavju obratovanja. V to poglavje se prav tako doda zahteva, da je v
Načrtu obratovanja in vzdrževanja, ki je del Projekta izvedenih del potrebno specificirati tudi ukrepe
za varovanje podzemne vode.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
V poglavju 11.3.2 se zapiše: »Vsi udeleženci delovnih postopkov, investitor, nadzorno osebje in
izvajalci morajo biti seznanjeni z dejstvom, da se dela izvajajo na vodovarstvenem območju in z
vodovarstvenimi ukrepi. Investitor mora z vsakim izvajalcem oz. udeleženci izvesti dokumentiran
uvajalni/pripravljalni tečaj.
Vsi udeleženci delovnih postopkov, investitor, nadzorno osebje (gradbeni in projektantski nadzor ter
hidrogeološka spremljava) in izvajalci, morajo imeti imenovane in zadolžene odgovorne osebe za
zagotavljanje in izvajanje vodovarstvenih ukrepov.
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Za vse delovne postopke morajo biti pripravljena navodila za varno delo na vodovarstvenem
območju.
Izvajanje vodovarstvenih ukrepov ter odgovorno osebje morajo biti zapisani v vse pogodbe o delu,
dnevnike in drugo dokumentacijo o izvajanju dejavnosti.
Med izvajanjem gradbenih del je poleg gradbenega nadzora obvezen tudi hidrogeološki nadzor.
V poglavju 11.3.3 se zapiše: »Med izvajanjem delovnih postopkov (obratovanjem vadišča) je
potrebno izvajati tudi stalen nadzor postopkov varovanja podzemne vode, ki so predvideni s temi
dopolnitvami strokovnih podlag.«
Poglavje 11.3.3 Intervencijski ukrepi: Nedelovanje ČN – kako je z izpustom ob izpadu ČN?
Zadrževanje v sistemu ali v lovilnih zadrževalnikih? Kako je obravnavano vprašanje tesnosti cevnih
napeljav?
Odg.: Zaradi možnosti izpada ČN se sprojektira zadrževalni bazen za enodnevno količino vode.
Dodatni intervencijski ukrepi se lahko predvidijo vdodatni Analizi tveganje, ki mora biti narejena za
vsako ČN posebej.
Poglavje 11.3.3 Gnojenje tal: »Gnojenje brez gnojilnega načrta« se nadomesti z »Gnojenje, ki ni v
skladu z gnojilnim načrtom«
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
Poglavje 11.3.3 Stroji, bojna, …: »…kar morajo izvajalci dokazati z veljavnimi dokumenti.« Doda se:
»Izvajati se morajo redni pregledi navedene opreme in vozil.« Za drugim odstavkom (parkirana
vozila) se doda: »Stroje s puščajočimi deli je potrebno takoj servisirati«.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
Poglavje 11.3.3 Monitoring: Glej vprašanje reprezentativnosti merskih mest za monitoring
podzemnih voda.
Odg.: Splošna pripomba, na katero smo že odgovorili.
Poglavje 11.3.3 Monitoring odpadne vode iz KČN: Stavek se popravi v: »Obvezen je monitoring
odpadne vode iz predvidene KČN skladno z obstoječo zakonodajo«. V oklepaju se doda navedba
relevantnega (pod)zakonskega akta.
Odg.: Smo dopolnili v skladu z revidentovo pripombo.
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