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1. UVOD 
 

Odlaganje odpadkov iz proizvodnje Tovarne organskih kislin na odlagališče v Globovniku se 

je začelo leta 1958 in končalo leta 1991 s stečajem tovarne. Dno odlagališča, ki je sicer 

flišno, ni bilo pred odlaganjem obdelano in zatesnjeno, ravno tako ni bilo urejeno 

odvodnjavanje, zbiranje in čiščenje izcednih vod ter kontrolirano odplinjanje. Odloženi 

odpadki so se občasno prekrivali z zemljo, po stečaju pa so zadnji odloženi odpadki ostali 

brez prekrivne plasti, neurejene in neutrjene so ostale tudi brežine. Material iz neprekritega 

odlagališča se je spiral v peto deponije in nalagal za kamnitim nasipom, ki preprečuje zdrs 

materiala v potok Trnovšek na dnu doline. 

 

Negativen vpliv odlagališča na okolje se odraža ves čas od začetka odlaganja odpadkov v 

vseh elementih okolja – onesnaževanje zraka z emisijo snovi in neprijetnega vonja, 

onesnaževanje potoka Trnovška in reke Reke z izcednimi vodami, onesnaževanje tal in 

podtalnice. Po zaprtju odlagališča je bilo izvedenih več poskusov za sanacijo stanja, vendar 

do sedaj so se vsa prizadevanja končala z izdelavo meritev, analiz, delne projektne 

dokumentacije, vendar brez izvedbenih posegov za sanacijo in revitalizacijo območja. 

Skupne ugotovitve vsem dosedanjim naporom so, da predstavlja odlagališče izdaten vir 

onesnaževanja v obliki organskih snovi, težkih kovin, sulfata, vodikovega sulfida in cianidov 

in izcejanje onesnaževal iz odlagališča v potok Trnovšek. 

 

Izcedne vode iz odlagališča, ki sprva dosežejo potok Trnovšek in za tem reko Reko in 

Škocjanske jame ogrožajo vodno bioto, od mikroorganizmov, ki so ključni pri kroženju snovi, 

nevretenčarjev do višje razvitih organizmov. Toksični izpusti se na dolgi rok kažejo v vrstnem 

osiromašenju, popolnem uničenju populacije ali nesorazmernemu povečanju ene vrste ter 

pojavu invazivnih vrst (14). 

 

Ker je od zadnje ocene onesnaženosti odloženega materiala in monitoringa izcednih vod iz 

odlagališča preteklo že 14 let, je namen študije ugotoviti sedanje stanje deponije in oceniti, v 

kolikšni meri vplivajo onesnaževala v izcednih vodah nesaniranega odlagališča Globovnik na 

Škocjanske jame, predvsem na kvalifikacijske vrste iz seznama Nature 2000.  

 

Ker je od zadnje ocene onesnaženosti odloženega materiala in monitoringa izcednih vod iz 

odlagališča preteklo že 14 let, je namen študije ugotoviti sedanje stanje deponije in oceniti, v 

kolikšni meri vplivajo onesnaževala v izcednih vodah nesaniranega odlagališča Globovnik na 

Škocjanske jame, predvsem na kvalifikacijske vrste iz seznama Nature 2000.  
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2. STANJE ODLAGALIŠČA IN POTOKA TRNOVŠKA 
 
2.1. Lokacija odlagališča 
 
Nesanirano odlagališče Globovnik se nahaja ob glavni cesti Ilirska Bistrica – Knežak, ca. 2 

km od Ilirske Bistrice, na prehodu dolinskega dela v severno pobočje proti naselju Šembije. 

Cesta Ilirska Bistrica – Knežak omejuje odlagališče z J, Z in SZ smeri, potok Trnovšek pa jo 

omejuje z V smeri. Najnižja točka odlagališča je ob potoku Trnovšek na nadmorski višini 420 

m in sega do višine 450 m.   

 

Potok Trnovšek, ki se nahaja pod odlagališčem, se po 1,5 km izlije v reko Reko, ta pa 

doseže Škocjanske jame po 27,5 km površinskega toka, kjer na stiku med flišem in 

apnencem ponika v Škocjanskih jamah in podzemno odteče v izvire v Tržaškem zalivu.  

 

Potok Trnovšek in reka Reka tečeta skozi tri območja Natura 2000: Dolina Reke 

(SI5000003), Reka (SI3000223) in Kras (SI3000276, SI5000023). Poleg območij Natura 

2000 prečita tudi tri večja ekološko pomembna območja - območje življenjskega prostora 

velikih zveri, naravne vrednote Reka in Škocjanske jame ter zavarovano območje Regijski 

park Škocjanske jame. 

 

Obravnavano območje se ureja z Občinskim prostorskim načrtom občine Ilirska Bistrica,  

Spremembe in dopolnitve št. 1 (Ur. l. RS, št. 56/17, 13/18). Območje deponije se razvršča 

med območje okoljske infrastrukture IB76. 

 

Slika 2.1.: Prikaz situacije odlagališča v OPN Ilirska Bistrica 
 

 
Vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=IlirskaBistrica 
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Območje, na katerem so se odlagali odpadki, se razteza na ca. 3,6 ha površine. V srednjem 

delu so plasti odpadkov debele od nekaj metrov do 8,30 m. Na nekaterih mestih je bil v plasti 

odpadkov ugotovljen nasip iz peščeno meljne zemljine v debelini 0,30 do 0,80 m, s katerim je 

bil prekrit debelejši sloj odpadkov pred nadaljnjim odlaganjem odpadkov. Na dnu odlagališča, 

nad potokom je bila peta deponije temeljena s kamnitim protinasipom, ki varuje odlagališče 

pred zdrsom v potok. Nasip je visok okrog 4 m, leži na aluvialnem nanosu potoka in poteka 

ob vzhodnem robu deponije med deponijo in potokom. V kotanjo za nasipom so se spirali 

odloženi odpadki iz zgornjega strmejšega dela odlagališča in jo postopno zapolnili. Ker se je 

s pobočja spirala pretežno odpadna sadra, so to območje poimenovali gipsno jezero. 

 

 
2.2. Vrsta, količina in sestava odpadkov 
 
Po grobih ocenah (7) ja na odlagališču Globovnik odloženih 120.000 – 150.000 m3 odpadkov 

skupno z zasipnim materialom, ki se je uporabljal za občasno prekrivanje slojev odloženih 

odpadkov. Samih odpadkov je po oceni ca. 100.000 m3.  

Po podatkih TOK je bila v letu 1989 dinamika in količina odlaganja naslednja (7): 

 

Proizvodnja citronske kisline 

odpadna sadra (CaSO4.4 H2O s primesmi)  

- količina - 25 t/dan, 750 t/mesec, 8.250 l/leto, 11 mesecev/leto 

- sestava - suha snov 66 %, prosta vlaga 38 %, vezana vlaga 22 %, organska snov 1,3 %, 

gostota 1.342 kg/m3   

micelij  

- količina - 800 t/leto 

- sestava - suha snov 36 %, vlaga 64 %, organska snov 34 %, gostota 625 kg/m3   

blato iz dekantorja  

- količina - 4 t/dan, 48 t/leto 

- sestava – suha snov 62 %, vlaga 38 %, organska snov 56 %, gostota 1.200 kg/m3   

 

Proizvodnja vinske kisline 

odpadna sadra 

- količine – 2 t/dan, 60 t/mesec, 360 t/leto, 6 mesecev/leto 

- sestava – suha snov 57 %, vlaga 43 %, vsebnost vinske kisline 1,8 %, gostota 1.342 

kg/m3   

 
Proizvodnja mlečne kisline 

odpadna sadra 

- količine - 1,2 t/dan, 270 t/leto, 9 mesecev/leto 

- sestava – suha snov 52 %, vlaga 48 %, vsebnost mlečne kisline 1,2 %, gostota 1.342 

kg/m3   

kalčki (primešani sadri) 

- količine – 0,15 t/dan, 3,75 t/mesec, 34 t/leto. 

 

Po pričevanju TOK je bila sadra, ki so jo odvažali na odlagališče, tudi rahlo tekoče 

konsistence z vsebnostjo suhe snovi med 30 in 40 %. Delež organskih snovi je bil do 2 %.  
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Micelij se je oddajal kmetovalcem za hrano živine. Ocenjena količina 800 t je le ostanek, ki 

ga ni bilo možno oddati za rejo živine. Ker je bil kisel in z visokim deležem organskih snovi, je 

začel hitro gniti.  

 

Blato je vsebovalo anorganske nečistoče iz melase in kationski flokulant.  

 

Modro barvilo, vidno v slojih odpadkov, je feri-ferocianid, ki je nastajal pri odstranjevanju 

železa iz organskih kislin s kalijevim ferocianidom (7). 

 

Preglednica 2.2.: Vrsta in količina odloženih odpadkov leta 1989  

vrsta odpadka 
količina odpadka suha snov organska snov 

t/leto t/leto t/leto 

odpadna sadra 8.880 5.790 117 
micelij 800 288 272 
blato iz dekantorja 48 30 27 
kalčki 34  34 

skupaj leta 1989 9.762 6.108 450 

 

Če so podatki v preglednici vsaj približno točni, je bilo na odlagališče verjetno odloženih več 

kot ocenjenih 100.000 m3 odpadkov. Res da je bila zmogljivost tovarne v začetku 

obratovanja manjša in je proizvodna kapaciteta postopno naraščala, vendar so se odpadki 

odlagali kar 33 let, od leta 1958 pa do leta 1991. Pomembno je izpostaviti, da je po gornjih 

podatkih delež organskih snovi le ca. 5 % od celotne količine odloženih odpadkov. 

 

 

2.3. Izcedne vode 
 
Pri obsežnih hidrogeoloških raziskavah leta 1992 (1), je bilo območje odlagališča raziskano s 

15 strojno in 13 ročno izvrtanimi vrtinami. Analize vzorcev, vzetih v vrtinah, so pokazale, da 

je bila voda, ki se je zadrževala v odpadkih močno onesnažena na mestih vrtin 1, 2, 3, 5, 7, 8 

in 14. Vrtina 14 je bila izvrtana na dnu deponije, nad potokom, ostale vrtine pa so bile 

izvrtane v srednjem delu deponijskega telesa. KPK vrednost se je gibala od ca. 20.000 mg 

O2/l pa do maksimalno izmerjene vrednosti 123.000 mg O2/l. Temu onesnaženju primerno je 

imela visoko KPK vrednot tudi voda v potoku pod odlagališčem, izmerjeno od 311 – 1.243 

mg O2/l. V vzorcih vode iz vrtin je bila ugotovljena tudi prisotnost nekaterih težkih kovin (Pb, 

Ni, Zn, Cu), fenolov in cianidov. 

 

Kasneje izvedene analize izcednih vod niso bile tako obsežne in sistematične in mesta 

zajema vzorcev niso primerljiva s predhodno opravljenimi analizami. Leta 2000 je bila 

analizirana vsebnost težkih kovin, cianidov in fenolov (7, 21), leta 2004 pa je bila na dveh 

vzorcih določena KPK in BPK5 vrednost (7). Direktna, enoznačna primerjava med meritvami, 

izvedenimi leta 1992 in leta 2004, ni možna, lahko pa zaključimo, da izmerjene KPK in BPK5 

vrednosti še vedno bistveno presegajo predpisane vrednosti za izpust neposredno v vode ali 

v tla. Presežena je bila tudi opozorilna koncentracija kroma in mejna koncentracija 

molibdena. 
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Sedanja onesnaženost izcednih vod se gotovo razlikuje od zadnjih analiz (7), saj je od takrat 

preteklo dodatnih 14 let. Zato so bile izcedne vode za namen te študije ponovno analizirane, 

kar je posebej obdelano v poglavju 4. Analiza izcednih in površinskih vod. 

 

 

2.4. Stanje potoka Trnovška 
 

Meritve kakovosti potoka Trnovšček gorvodno in doljvodno od deponijskega telesa so bile 

opravljene v letu 2011 (10). 

 

 Iz poročila izhaja (9), da je bila voda potoka Trnovšek doljvodno od deponije kontaminirana. 

 

V potoku so bila izmerjene visoke koncentracije sulfata in še posebej cianida. 

 

Pri izračunu indikativne spremembe parametrov onesnaženja pod deponijo glede na stanje 

nad deponijo so bile ugotovljene ekstremno visoke pozitivne indikativne spremembe 

(poslabšanje stanja) za amonij in cianid, zelo visoke do visoke za mangan, kalij, nitrate, nitrit, 

sulfat, telur AOX-adsorbljive organske halogene, arzen, nikelj in etilbenzen in pomembne za 

klorid, baker in selen. 

 

V potoku Trnovšek je bilo leta 2011 (9) še vedno opaziti kosme, ki so prekrivali rečno strugo 

in za katere so analize iz leta 2004 (7) pokazale, da gre za veliko gostoto bakterijskih 

populacij. Kvaliteta vodotoka Trnovška za glavna onesnaževala je bila ponovno ovrednotena 

za namen te študije. Rezultati so prikazani v poglavju 4. Analiza izcednih in površinskih vod. 

 

 

2.5. Emisije v zrak 
 
Analize emisij v zrak iz vrtin so bile narejene v letu 1992 (3). Ugotovljena je bila prisotnost 

dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, vodikovega sulfida in amonijaka. Rezultati so 

pokazali visoko vsebnost vodikovega sulfida in na nekaterih mestih tudi amonijaka. Rezultati 

so bili ocenjeni kot alarmantni, saj so koncentracije vodikovega sulfida presegale zdravju 

nenevarne vrednosti. Na vrtini 5 je bilo izmerjeno > 200 ppm H2S, še dovoljena koncentracija 

na delovnem mestu pa znaša 5 ppm (Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti kemičnem snovem pri delu).  

 

2.6. Sedanje stanje odlagališča 
 

Na zgornjem, severnem delu odlagališča je urejen Zbirni center ločeno zbranih frakcij 

komunalnih odpadkov. Ta del je ograjen in zaklenjen, dostop do centra je možen mimo 

vratarja.  

 

Srednji in spodnji del odlagališča je težko prehoden, površina je porasla s travo,  grmovnim 

podrastjem in drevjem. Na spodnjem delu odlagališča je še vedno vidna sadra. Zaznava se 

močan vonj po vodikovem sulfidu. Ob deževju se pojavijo znatni izviri izcedne vode nad in na 

lokaciji ''gipsnega jezera'', kot so imenovali zdrse sadre iz pobočja v kotanjo za kamnitim 

nasipom. 
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Onesnažena voda iz odlagališča se na več mestih izceja v potok Trnovšek po desnem bregu 

potoka pod kamnitim nasipom. Očitno je, da je izcedna voda prebila nasip in s seboj odnaša 

tudi drobne frakcije onesnaževal. To pomeni, da je nasip prepusten in pogojno nestabilen 

(14). 

 

Odvajanje padavinskih in zalednih voda v območju odlagališča ni urejeno. 

 

Odlagališče pod Zbirnim centrom ni ograjeno, je prosto dostopno in brez kontrole. Reden 

monitoring stanja odlagališča in njegovega vpliva na okolje se ne izvaja.   

 
Sedanje stanje na spodnjem delu odlagališča in ob strugi potoka Trnovška  je razvidno iz 

naslednjih slik. 

 

Slika 2.6.1: Odlagališče Globovnik – posnetek iz zraka, december 2017 
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Slika 2.6.2: Odlagališče - spodnji del, december 2017  
 

 
 
 

 

Slika 2.6.3: Desni breg potoka Trnovšek pod odlagališčem, december 2017 
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Zbirni center Globovnik je na zgornjem platoju odlagališča zgradila Občina Ilirska Bistrica leta 

2007. Namenjen je zbiranju mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Mešani 

komunalni odpadki se na prekladalni ploščadi centra pretresajo v večje kontejnerje, v katerih 

se nato odpeljejo v Tržič na obdelavo in odlaganje. Ločeno zbrane frakcije se oddajo 

pooblaščenim zbiralcem. Z Zbirnim centrom Globovnik upravlja Javno podjetje Komunala 

Ilirska Bistrica, d.o.o..  

 

Na nivoju občine se načrtuje dograditev Zbirnega centra. V ta namen je Občinski svet leta 

2015 obravnaval dokumentacijo Zbiranje in obdelava odpadkov v Občini Ilirska Bistrica, 

Dokument identifikacije investicijskega projekta z elementi predinvesticijske zasnove in 

investicijskega programa (11), po kateri je kot prednostna obravnavana varianta 5. Po tej 

varianti je predvideno, da se v Globovniku postavi sortirnica za ločevanje težke in lahke 

frakcije odpadkov in skupna kompostarna (11).  

 

Na situacijski risbi kanalizacije Zbirnega centra (8) je prikazan razvod padavinske 

kanalizacije območja. Odvajanje iz okolice centra je urejeno z drenažo, ki zbira vode po 

obodu centra. Voda s strehe in manipulativnih površin se zbira v žlebovih in jaških in se 

odvaja v lovilec olj. Voda iz lovilca olj se združi z vodo iz drenaže in se skupaj odvaja v 

ponikovalnico, locirano v osrednjem delu odlagališča. Ponikla voda se preceja skozi odpadke 

do nepropustne podlage in odteka proti peti odlagališča in potoku. Ponikovalnica deluje 

slabo, teren okrog ponikalnice je razmočen (14). 

 

Na JZ nasutem delu odlagališča ob Zbirnem centru se še danes nekontrolirano odlagajo 

gradbeni odpadki kot so zemljine, kamnine in lesni odpadki (grmovje, veje itd.). Na novo 

navožen material se prosto brez nadzora stresa po pobočju in ob preseženi stabilnosti 

pobočja zdrsne v ravnico pod odlagališčem ob cesti Ilirska Bistrica - Knežak. Naklon pobočja 

odlagališča je prestrm in nestabilen. V okviru hidrogeološkega kartiranja sta bili določeni dve 

območji plazenja, proti jugu in jugovzhodu (14). Dostop do nasipnih brežin izkopnega 

materiala je možen preko zaklenjene rampe, oziroma vratarja Zbirnega centra. 
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3. PREGLED IN POVZETEK OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE 
 

Prve analize izcednih vod, potoka in odpadkov, hidrogeološke raziskave, preverjanje 

možnosti čiščenja in sestava plinastih emisij so bile opravljene leta 1992 (1-4). Nato je bilo 

leta 2000 s sredstvi PHARE izdelano Poročilo o vplivih na okolje, idejni projekt in projekt za 

pridobitev gradbenega dovoljenja (5, 10-20). Načrt gospodarjenja in ravnanja z odpadnimi 

snovmi in idejni projekt za sanacijo obstoječega odlagališča Globovnik sta bila ponovno 

izdelana še leta 2004 (7). Leta 2011 so bile po naročilu Ministrstva za okolje in prostor 

izdelane še Strokovne podlage za pripravo programa ukrepov za odpravo posledic čezmerne 

obremenitve na območju zaprtega odlagališča sadre v Globovniku v občini Ilirska Bistrica (9). 

 
 

3.1. Preverjanja in raziskave leta 1992 
 

Ker ni bilo o odlagališču nobenih uradnih podatkov, so bile meritve in raziskave razdeljene na 

več sklopov in so zajemale: izdelavo geodetskega posnetka, hidrogeološke raziskave, 

analize izcednih vod, potoka in odpadkov, preverjanje možnosti fizikalno-kemijskega in  

biološkega čiščenja izcednih vod, inventarizacija rastlin na odlagališču in raziskave plinastih 

emisij. Potek del sicer ni bil sistematično voden in obseg del je bil prepuščen presoji 

izvajalca, a so bili kljub temu leta 1992 dobljeni rezultati uporabljeni tudi pri izdelavi nekatere 

kasnejše dokumentacije. 

 

Geodetski posnetek je izdelalo podjetje LIZ-NGG Izola. 

 

Obsežne hidrogeološke raziskave je opravil Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko iz 

Ljubljane. Območje odlagališča je bilo raziskano s 15 strojno izvrtanimi vrtinami (z oznako V-

1 do V-15) do osnovne hribine in v osnovno hribino. Naknadno sta bili izvrtani še dve vrtini 

(V-16 in V-17) za sledenje zaledne vode. Ob vzhodnem in delno zahodnem robu odlagališča, 

izven deponijskega telesa, je bilo izvrtanih še 13 plitvih ročnih vrtin. V 8 vrtinah so bili 

izvedeni nalivalni poskusi za določitev prepustnosti in v dveh vrtinah sta bila izvedena 

črpalna poskusa. V vrtinah so bili odvzeti vzorci za geomehaniko, kemične analize odpadkov 

in vzorčenje vode. Izvršen je bil hidrogeološki popis jedra in izmerjeni so bili nivoji podtalnice. 

Glavne ugotovitve hidrogeoloških raziskav so naslednje: 

 Podlago odlagališča gradi flišna serija eocenskih klastitov, laporjev, meljevcev in 

glinovcev. Osnovna hribina je pod humusno plastjo prekrita s tankim preperinskim 

pokrovom. Erozijsko bazo, proti kateri gravitira tudi pobočje prekrito z odpadki, 

predstavlja potok Trnovšek. 

 Kamenine kot tudi preperina so za vodo slabo propustne, v njih ni zveznega horizonta 

podtalnice. 

 Odlagališče leži tik pod orografsko razvodnico nižjega razreda. To pomeni, da 

vodozbirno zaledje predstavlja v glavnem le deponijski prostor in da je akumulacija 

podtalnice na tem območju odvisna od površine deponije in s tem od količine 

padavin, ki padejo na deponijski prostor. 

 Ker se odstotek infiltracije padavinske vode za flišne kamenine giblje okoli 10 % in 

manj, odteče padavinska voda v glavnem po površini. Teoretično bi pri površini 4 ha, 
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letni količini padavin 1.600 mm/m2 in 10 % infiltraciji znašal povprečni pretok 

podtalnice ca. 2 l/s. 

 Hidrogeološke karakteristike odloženih materialov so glede vodoprepustnosti še 

ugodnejše od naravnih materialov. Laboratorijsko določena vrednost koeficienta 

prepustnosti znaša 2 x 10-10 m/s. To pomeni, da bi se ob nezaščiteni površini 

deponije v profilu na erozijski bazi lahko v povprečju pretakalo manj kot 1 l/s izcednih 

vod. Znatno večje  količine vode odtekajo pod enakimi pogoji po površini proti potoku 

Trnovšku. 

 Zaradi sestave in slabe vodoprepustnosti odpadkov se podtalnica ne more drenirati v 

odpadke, prav tako se voda, ujeta v odpadkih, iz njih v glavnem ne preceja v flišno 

podlago. 

 Padavinske vode, ki padejo na odpadke, v manjši meri pronicajo v odpadke in se v 

njih dalj časa zadržijo, zato so izcedne vode, ujete v telesu deponije, močno 

kontaminirane. 

 Izcedne, površinske in podzemne vode iz območja odlagališča odtekajo proti erozijski 

bazi. Predvsem površinske vode ob nalivih odnašajo s seboj drobne delce 

odloženega materiala, ki se ustavi v laguni (gipsnem jezeru) pred opornim nasipom, 

voda pa drenira skozi nasip v potok. 

 Odlagališče bi se s časom praznilo, če bi bil z izolacijo površine preprečen dotok 

padavinskih vod in bi bilo izločeno zatekanje zalednih vod. Na mestu, kjer bi se voda 

na erozijski bazi zajemala, bi se teoretično izpraznilo ca. 8.000 m3 izcedne vode. Ta 

količina je določena ob predpostavki, da imajo odpadki 5 % poroznost in da ni 

obnavljanja s padavinskimi in zalednimi vodami. 

 Kljub temu, da je odloženi material slabo vodoprepusten, so raziskovalne vrtine 

pokazale, da so odpadki že kmalu pod površjem vlažni, v globini od 2 m pa so bili 

večinoma pastozni. V vseh vrtinah na deponiji je bila prisotna voda, ne glede na 

vremenske razmere. Višina vodnega stolpca v vrtinah, torej v odpadkih je bila 

izmerjena v globini od 1,80 do 4,90 m. 

 

Analize in meritve izcednih vod, potoka in odpadkov so se izvajali od avgusta do 

decembra 1992, skupno je bilo opravljenih preko 3.000 preverjanj. 

 

Vzorci odpadkov so se jemali med izvajanjem vrtalnih del v globini od 0,3 – 10,5 m. Na 

vzorcih se je z žarenjem sušine ugotavljal delež organske snovi v odpadkih. Delež organskih 

snovi se je gibal od 3,29 – 46,8 %, odvisno od tega ali je bil vzorec zajet v zemljini ali v 

odloženih odpadkih. Na osnovi teh rezultatov je bila določena globina in ocenjena količina 

odloženih odpadkov. Ocenjeno je, da je na odlagališču odloženih ca. 100.000 m3 odpadkov. 

V tej količini ni upoštevan zasipni material, ki se je uporabljal za zasipanje posameznih plasti 

odpadkov. 

 

Vzorci izcednih vod so bili vzeti in analizirani iz vseh 17 strojno izvrtanih vrtin in ob potoku 

pod deponijo. Ugotavljala se je tudi onesnaženost potoka Trnovška. Vzorci vode iz potoka so 

bili vzeti pred odlagališčem, pod odlagališčem in pod mostom (cesta Ilirska Bistrica - 

Knežak). Rezultati so zbrani v spodnji preglednici. 
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Preglednica 3.1.1: Onesnaženost izcedne vode in potoka Trnovška 

vrtina 
pH KPK S

2-
 SO4 NO2-N NO3-N NH3 

opomba 
 mg O2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1 6,0 - 6,8 87.740 – 122.952 0,5 – 8 300 – 1.200 0 – 4,6 0,7 – 90 230 – 1.990  

2 5,9 - 6,4 59.860 – 85.456 0,1 – 1,2 300 – 1.000 0,6 – 1 110 – 220 1.810 – 2.160  

3 6,8 – 8,0 3.280 – 29.212 3,4 – 81,6 500 – 1.100 0,8 – 2,3 0,8 – 260 163 – 255  

5 6,6 – 6,9 328 – 9.592 72,4 - 111 500 – 1.600 0,6 – 0,8 100 – 150 10 – 58  

6 6,4 – 7,2 33 – 162 0,06 – 0,074 600 – 1.520 0 – 0,084 0,14 – 5 0 -  3,6 izven deponije 

7 6,6 – 7,0 10.106 – 20.807 17,6 – 54 600 – 1.400 0,7 – 1,6 190 – 500 350 – 1.376  

8 6,6 – 6,8 11.070 – 15.990 0,9 – 5,4 120 – 1.200 0,9 – 1,2 90 – 170 418 – 748  

9 5,2 – 5,6 134 – 327 1,6  800 – 1.560 0,5 – 5,52 14 – 16 11,4 – 46,4 nad cesto, ob 

robu deponije 

10 6,7 – 9,3 130 – 678 0,015 – 0,05 800 – 1.600 0 – 0,46 0 – 1 86 – 141 nad cesto, ob 

robu deponije 

11 7,0 – 7,3 7 – 74 0,006 – 0,012 80 – 250 0,018 – 0,448 1,6 – 40 0,11 – 0,48 ob cesti 

12 6,8 – 7,1 12 – 18 0 – 0,014 130 – 190 0,008 – 0,012 1,3 – 1,7 0,06 – 0,23 ob cesti 

13 6,7 – 7,2 15 – 66 0,003 – 0,009 300 – 640 0,018 – 0,271 7,8 – 40 2,15 – 11,9 pod nasipom 

14 7,0 – 7,2 1.271 – 8.284 111,2 – 168 200 – 800 0,8 – 2,3 80 – 410 176 – 255  

15 6,7 – 6,9  125 – 174 0 – 0,008 500 – 820 0,003 – 0,13 0 – 2 8,1 – 13,5 pod nasipom 

16 7,2 – 7,3 14 – 61 0 – 0,006 900 – 1.240 0,006 – 0,039 0,006 – 1,2 0,04 – 2,56  

17 7,4 – 7,7 26 – 78 0 – 0,016 460 – 800 0,012 – 0,309 1,1 – 4,1 0,2 – 4  

 

potok Trnovšek  

      

pred odlag. 7,3 42 0,002 570 0,112 2,30   

pod odlag. 7,1 541 38,40 350 0,05 7   

pod odlag. 7,4 311 12,60 210 0,14    

pod mostom 7,9 1.243 333 1.000 0,90  68   
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V izcedni vodi je bila analizirana tudi vsebnost nekaterih težkih kovin, fenolov in cianidov. 

Rezultati so v naslednji preglednici.    

 

Preglednica 3.1.2: Vsebnost težkih kovin, fenolov in cianidov v izcedni vodi 

onesnaževalo enota izmerjena vrednost 

težke kovine:   

svinec mg/l 1,43 – 3,20 

nikelj mg/l 0,20 – 0,57 

cink mg/l 0,34 – 0,50 

baker mg/l 0,12 – 0,20 

   

fenoli mg/l 0,9 – 2,56 

cianidi mg/l 0,2 – 0,6 

 

V vrtini izpod deponije so bile prekoračene mejne vrednosti pri določanju vsebnosti As, Pb, 

Fe in fenolov. 

 

Preverjanje možnosti fizikalno kemičnega predčiščenja izcednih vod je dalo negativne 

rezultate, saj so bili učinki čiščenja nizki, postopek pa tehnološko in finančno zahteven. 

Preizkušeni so bili postopki koagulacije in flokulacije, adsorbcije,oksidacije s peroksidom in 

dvostopenjska obdelava. 

 

Preverjanje možnosti biološkega čiščenja izcednih vod je pokazalo, da bi bilo biološko 

čiščenje na dovolj veliki komunalni čistilni napravi možno ob pogoju, da so izcedne vode do 

takšne mere razredčene, da KPK vrednost ne presega 500 mg O2/l, kar predstavlja 40 – 100 

kratno razredčitev. Preverjanje je potekalo na laboratorijskem modelu čistilne naprave z 

aktivnim muljem. 

 

Analize plinov so pokazale prisotnost vodikovega sulfida in amonijaka. Rezultati so bili leta 

1992 ocenjeni kot alarmantni, saj so izmerjene vrednosti presegale zdravju nenevarne mejne 

vrednosti za H2S – 100 ppm in celo 200 ppm. Plini z neprijetnim vonjem kot kadaverin in 

putrescin (značilna razgradnja produkta melase – vonj po mrhovini) so prisotni v manjših 

koncentracijah. 

 

Inventarizacija rastlin in živali na odlagališču je pokazala, da so močni škodljivi vplivi 

omejeni na področje deponije. Že v manjši oddaljenosti od nje se stanje v pogledu rastlinstva 

in živalstva normalizira. 

 

Ocena stanja odpadkov ugotavlja, da so odpadki na površini večinoma suhi, organska 

komponenta je bila razgrajena in sprana od dežja. V spodnjih slojih so bili odpadki pastozni, 

na nekaterih mestih skoraj tekoči. Razmere v odloženih slojih odpadkov so bile neugodne za 

razgradnjo organskih snovi. Pri razgradnji organskih snovi v anaerobnih pogojih in ob 

prisotnosti sulfata (sadra) se tvori strupen vodikov sulfid, ki zavira rast metanogenih in 

kislinskih bakterij, ki bi dokončno razkrojile odložene organske snovi (anaerobna razgradnja). 

Meritve temperature v vrtinah niso pokazale dviga temperature, kar bi bila posledica biološke 

razgradnje odpadkov, ampak so se gibale od 14°C - 16°C. Zato so tudi emisije CO2, CH4 in 

ostalih plinov, značilnih za biološki razkroj, majhne. 
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3.2. Dokumentacija izdelana v letih 2000 in 2001 
 

Institut Jožef Stefan je leta 2000 (21) opravil meritve celokupnih koncentracij kovin in ostalih 
elementov v deponiranem materialu, kovine je določil še v izcednih vodah na deponiji, pod 
deponijo in v potoku Trnovšek. V izcednih vodah je določil še vsebnost celokupnih fenolov in 
cianidov. Vzorci, zbrani na deponiji, so pokazali dokaj visoke koncentracije kalcija (do 21%). 
Koncentracija kroma v vzorcih na deponiji in v oborini nabrežine potoka so presegali 
opozorilno imisijsko vrednost v tleh. Presežena je bila tudi mejna imisijska vrednost kobalta.   
 

Leta 2000 so bila za sanacijo deponije Globovnik pridobljena sredstva PHARE in namenjena 

za izdelavo projektne dokumentacije, PVO ter analizo odpadkov. S temi sredstvi je Phare 

Environment Consortium izdelal obsežno dokumentacijo (5, 10-17), ki pa ni bila v celoti na 

razpolago. Iz Poglavja 1: Ugotavljanje obremenitev (5) je razvidno, da je bil izdelan program 

terenskih, laboratorijskih in pilotnih preiskav, prilagojen potrebam sanacijskih del, vendar so 

avtorji v glavnem povzeli rezultate v letu 1992 narejenih raziskav in meritev. 

 

V istem sklopu del je bilo leta 2001 izdelano tudi Poročilo o vplivih na okolje (22), kakor tudi 

idejni projekt (23) in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (24). Po projektu je bilo 

predvideno preoblikovanje površinskega sloja deponije iz vrha do pete v 6 trasah, visokih po 

5 m. Po bermah so bili načrtovani zemeljski jarki za odvajanje padavinske vode proti bokom 

deponije, od koder bi se po odvodnih jarkih po padnicah obrobnega pobočja zbrana voda 

odvajala direktno v potok Trnovšek. Na koncu vsake berme je bil predviden usedalnik, 

skupno 14 usedalnikov, velikost 5 x 1,5 m, z max. globino "V" profila 1,24 m. Načrtovano je 

bilo, da se deponijsko telo prekrije z odpadnim materialom, ki je odložen na deponiji. Pri tem 

ni bilo upoštevano, da je odložena sadra pomešana z drugimi organskimi in tudi strupenimi 

odpadki in da deponija ni stabilizirana. Nadalje je bilo predvideno, da se v peti deponije 

najprej odstranijo nevarni odpadki, nato se izvede drenaža in stabilizacija pastoznih 

odpadkov z injektiranjem mase pripravljene iz 20 % cementa, 60 % elektrofilterskega pepela 

in 20 % bentonita. Med strugo Trnovška in obstoječim kamnitim nasipom bi se izvedla 

zagatnica iz armiranobetonskih profilov. V jarku ob zagatnici na strani deponije pa bi se 

vgradila drenažna cev za zajem izcednih vod, ki bi je zajemale v  20 m3 cisterni. Projekt je 

imel kar nekaj pomanjkljivih in neustreznih tehničnih rešitev (6) in ni bil realiziran. 

 

 

3.3. Dokumentacija izdelana leta 2004 
 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je leta 2004 izvedlo javni razpis za oddajo javnega 

naročila z nalogo: Novelacija projektne in investicijske dokumentacije za sanacijo deponije 

Globovnik. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbran IRGO Consulting, d.o.o., Ljubljana. 

Predmet naloge je bil novelacija leta 2001 izdelanega IDP in PGD projekta, preverba 

karakteristik sadre z deponije glede postopkov vgrajevanja, preverba količine izcednih vod, 

ugotovitev možnosti čiščenja izcednih vod na KČN Ilirska Bistrica, preverba predlagane 

stabilizacije odloženih snovi v peti deponije z injektiranjem, revitalizacija in hortikulturna 

ureditev deponije. 
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Pri delu so bili upoštevani rezultati predhodno opravljenih raziskav in meritev, dodatno pa so 

bile izvedene še analize izcedne vode, zajete na brežini potoka ter na centralnem delu 

odlagališča in analize treh vzorcev odpadkov iz globine 3 m , 1,5 m in 1 m na centralnem 

delu in ob vznožju odlagališča. Na dveh vzorcih odpadkov iz globine 3 m in 1 m so bile 

izvedene tudi geomehanske preiskave. V okviru presoje o primernosti uporabe lesnih 

odpadkov (humusa) iz podjetja Lesonit za prekrivanje odlagališča je bila izvedena tudi 

preiskava tega materiala. 

 

Primerjava rezultatov analiz iz leta 2000 in leta 2004 kaže, da so vsebnosti elementov v 

izcedni oborini na brežini potoka zmanjšane, zmanjšana je tudi vsebnost kroma, ki pa še 

vedno presega mejno, oziroma opozorilno vrednost. Tudi analize materiala, odvzetega na 

površini odlagališča, kažejo na počasno izpiranje odpadkov, saj so vrednosti elementov v 

primerjavi s preteklimi analizami praviloma manjše, oziroma enake. 

 

Primerjava rezultatov s predhodnimi preiskavami kaže, da se odloženi odpadki počasi 

stabilizirajo, vendar je še vedno ugotovljen vpliv odpadkov na izcedne vode in posredno na 

potok. Vrednosti KPK in BPK5 presegajo vrednosti za izpust neposredno v vode ali tla. Te 

vrednosti v vodi dolvodno od odlagališča ne ustrezajo kriterijem za življenje sladkovodnih rib. 

 

Rezultati preiskav prepustnosti materiala so v primerjavi s preteklimi analizami izkazovali 

nekoliko višjo vrednost (10-8 m/s), kar se deloma doseže s posedanjem že odložene sadre 

pod težo zgornjih kasneje odloženih slojev. Z dodatnimi geomehanskimi preiskavami je bilo 

tudi ugotovljeno, da so karakteristike odpadkov veliko bolj ugodne, kot so bile ugotovljene s 

preiskavami leta 1992. Izboljšanje trdnostnih razmer je posledica zgoščevanja materiala 

zaradi teže. 

 

Na osnovi rezultatov starih in novih analiz je bila predlagana sanacija odlagališča, ki bi se 

izvajala v treh fazah. Po izvedbi vsake faze sanacije je bila predvidena izvedba monitoringa, 

raziskav in analiz in glede na rezultate nadaljevanje z izvedbo naslednje faze sanacije.  

 

V prvi faz sanacije je bilo predvideno čiščenje vegetacije, formiranje dveh 6 m širokih berm z 

2% naklonom, oziroma treh etaž z odloženo sadro, utrditev z vibrovaljarjem. Predviden 

največji nagib je 1:3, stranski nakloni pa do 1:8. Površinske vode naj bi odtekale v 

hudourniške kanalete, postavljene ob obodu odlagališča preko treh koritnic, ki so bile 

predvidene na zgornji in spodnji bermi ter med spodnjo bermo in nasipom nad potokom. 

Preoblikovane in utrjene površine bi se nato prekrile z vgradnjo pregnitih lesnih odpadkov v 

debelini 30 – 40 cm in v sloju 1 m na območju med zadnjo bermo in nasipom. 

 

V primeru, če ukrepi 1. faze ne bi dali zadovoljivih rezultatov, bi se izvedla druga faza 

sanacije, ki bi zajemala izgradnjo drenažnega sistema za prestrezanje izcednih vod, katerih 

količina je bila ocenjena na 10 m3/dan. Na desnem bregu potoka je bila predvidena izgradnja 

zagatne stene iz armiranobetonskih profilov, zabitih v glineno podlago. Za zagatno pa 

postavitev drenažne cevi in zajem izcednih vod v 20 m3 cisterno. Zajeta izcedna voda bi se 

odvažala na čiščenje na BČN Ilirska Bistrica. 
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V tretji fazi sanacije je bila predvidena stabilizacija pastoznih odpadkov v peti odlagališča z 

injiciranjem mase, sestavljene iz 20 % cementa, 60 % elektrofiltrskega pepela in 20 % 

bentonita. Ta faza sanacije bi bila izvedena v primeru, da prvi dve fazi sanacije ne bi dali 

ugodnih rezultatov. 

 

 

3.4. Strokovne podlage za pripravo programa ukrepov – leto 2011 
 

Skladno s 25. členom ZVO-1 in nalogami, opredeljenimi v Operativnem programu ravnanja z 

odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006, s katerim je bila med drugim načrtovana 

tudi sanacija industrijskega odlagališča Globovnik, je Ministrstvo za okolje in prostor leta 

2011 naročilo izdelavo Strokovnih podlag za pripravo programa ukrepov za odpravo posledic 

čezmerne obremenitve na območju zaprtega odlagališča sadre v Globovniku v občini Ilirska 

Bistrica (9).  
 

V sklopu izdelave dokumentacije so bile opravljene analize vode iz vodotoka Trnovška in 

izdelan je bil predlog monitoringa. Načrtovane so bile tudi analize izcednih vod, vendar 

zaradi majhnih količin in neustreznega vzorčenja rezultati meritev ne izražajo dejanskega 

stanja obremenjenosti izcednih vod in jih v nadaljevanju ne navajamo. 
 

Iz opravljenih analiz izhaja, da je bila obremenitev potoka Trnovšek pod deponijo v času 

vzorčenja višja od vrednosti, določenih v Uredbi o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 

14/09, 98/10): s sulfati nad LP-OSK (letna povprečna vrednost parametra ekološkega stanja 

v vodi) in s cianidi nad LP-OSK in NDK-OSK (največja dovoljena koncentracija parametra 

ekološkega stanja v vodi). Še posebej izrazito je bilo preseganje za cianid, izmerjeno je bilo 

220 μg/l, vrednosti LP-OSK in NDK-OSK pa sta 12 μg/l, oz. 17 μ/l. 
 

Pri izračunu indikativne spremembe parametrov onesnaženja pod deponijo (10) glede na 

stanje nad deponijo so bile ugotovljene ekstremno visoke pozitivne indikativne spremembe 

(poslabšanje stanja) za amonij (IS = 25.900) in cianid (S = 4.300). Kot zelo visoke do visoke 

so bile ugotovljene tudi indikativne spremembe za mangan (S = 967), kalij (S = 788), nitrate 

(S = 490), nitrit (S = 480), sulfat (S = 317), telur (S = 300), AOX-adsorbljive organske 

halogene (S = 267), arzen (S = 100), nikelj (S = 100) in etilbenzen (S = 100). Indikativne 

spremembe za klorid (S = 89), baker (S = 50) in selen (S = 50) so bile ocenjene kot 

pomembne. 
 

Program ukrepov za odpravo posledic čezmerne obremenitve je bil izdelan v 4 variantah (9):  

- spremljanje stanja, 

- varianta s posameznimi tehničnimi ukrepi po etapah, ki zajema 8 etap, 

- popolna ureditev odlagališča (z ureditvijo dna), 

- odstranitev odpadkov. 
 

Po vrednotenju in primerjavi variant je je izkazala varianta 2 kot najustreznejša. Ta varianta 

zajema analizo obstoječega stanja voda, zraka in odloženega materiala, zajem izcednih vod, 

odplinjanje in prekrivanje odprtih mest, odvod padavinskih in zalednih vod, sanacijo pete 

odlagališča, enkapsulacijo nevarnih odpadkov, ograditev odlagališča in monitoring. Izvajanje 

ukrepov je bilo predvideno po etapah. Posamezna naslednja etapa naj bi se izvedla, v kolikor 

bi bili učinki predhodno izvedenega ukrepa nezadovoljivi z vidika okolja.  
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4. ONESNAŽENOST IZCEDNIH VOD IN POTOKA TRNOVŠEK  
 

4.1. Vzorčna mesta 
 
Vzorčno mesto 1  iztok nad potokom ob regionalni cesti. Dokaj izdaten vir  1200 l/h (četrti 
dan po padavinah) (GSX: 49301,52    GSY: 440615,69) 
 

 
Slika 1 in 2:  Vzorčno mesto 1 z dne 17.12.2017 in po 
poplavah  21.12.2017 
 
 

 
Vzorčno mesto 2 – iztok po potoku gorvodno, dejaven samo prvi / drugi dan po padavinah 
(GSX:  49303,74 GSY: 440615,71) 
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Vzorčno mesto 3 - nad nekdanjim gipsnim jezerom, pod betonsko cevjo, temno obarvano 
(nad listjem) (GSX: 49370,62 GSY: 440585,85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vzorčno mesto 4 – beli potok sredi deponije, prisoten močan vonj po H2S, ob padavinah je 
izdaten ves, kasneje se pretok umiri, ponikne v dolžini 5 m. (GSX: 49375,59  GSY: 
440588,78) 
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Vzorčno mesto 5 – ob potoku gorvodno ca. 2 m naprej od vzorčenega mesta 2, bela sadra, 
kar izdaten (podobno kot 1) (Točka GKY:440650 GKX:49359) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opis vremenskih razmer ob vzorčenju 

Datum Čas T (°C) Razmere / Opombe 

17.12 15.30 3,7 Oblačno, prvi dan po 7-dnevnih padavinah. Vsa vzorčna mesta 
so bila izdatna. 

18.12. 15.30 3,2 Drugi dan po padavinah, vzorčno mesto 2 je presahnilo, pretok 
na vzorčnem mestu 3 in 4 se je zmanjšal vsaj za polovico. 

20.12. 13.30 5,3 Četrti dan po padavinah, vzorčno mesto 2 je presahnilo. 

22.12. 11.30 7,1 Šesti dan po padavinah, vzorčno mesto 2 in 3 sta presahnila. 

28.12. 16.30 1,6 Oblačno, vzorčenje po včerajšnjih in današnjih poplavah Potok 
Trnovšek je odnesel most, struga se je kar precej razširila in 
odkrila sadro na več mestih. Vsa odvzemna mesta so dobro 
napojena. 27.12 je poplavljal potok Trnovšek v širši okolici ob 
20 uri se je razlival čez regionalno cesto pri trgovini Hofer, 
poplavljena so bila polja. 27.12 je bilo od 15 ure do polnoči 
padlo 50 mm padavin. Drugi poplavni vaj je bil opolnoči.  

2.1. 12.00 4 Oblačno, dan po obilnejših padavinah predvsem v 
popoldanskem in večernem času (1.1.).  

5.1. 8.30  Četrti dan po padavinah, rosenje, potok kar izdaten, vsa mesta 
dobro napojena. Odvzeti vzorci: potok gorvodno, potok 
dolvodno od deponije ter izcedna voda iz vzorčnega mesta 1 in 
4. IKEMA d.o.o. bo opravila analize potoka in izcedne vode: 
Potok Trnovšek z odvzemnima mestoma pred in po deponiji 
Globovnik:  

- Amonij, sulfat, cianid, KPK, strupenost za vodne bolhe 
Izcedne vode: 

- Parametri po uredbi + sulfat, cianid ter težke kovine: 
mangan, arzen, nikelj, telur, krom, svinec in moilbden 
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Meritve in rezultati 
 

Prevodnost (µS/cm) 

Vzorčno 
mesto 

1 2 3 4 5 Potok 
dolvodno 

Potok 
gorvodno 

17.12 2.640 2.960 2.440 3.130    

18.12 2.690 * 2.550 3.400    

20.12 2.760 * 2.600 3.640 2.820 750 442 

22.12 2.790 * * 3.770 2.870   

28.12. 2.540 2.220 973 2.610    

2.1. 2.540    2.450 675 338 

5.1. Mešani vzorec izcedne vode vzorčni 
mesti: 1 + 4    2880 

591 388 

*vzorčno mesto je presahnilo 
 
pH 

Vzorčno 
mesto 

1 2 3 4 5 Potok 
dolvodno 

Potok 
gorvodno 

17.12 6,84 7,1 6,87 7,82    

18.12 6,8 * 7,07 7,37    

20.12 6,8 * 7,23 7,154 7,24 7,55 7,58 

22.12 7,2 * * 7,14 7,39   

28.12 6,76 6,96 6,99 7,30    

5.1. Mešani vzorec izcedne vode vzorčni 
mesti: 1 + 4    7,26 

8,06 7,77 

*vzorčno mesto je presahnilo 
 

Kisik (mg/l) 

Vzorčno 
mesto 

1 2 3 4 5 Potok 
dolvodno 

Potok 
gorvodno 

20.12 2,7  * 9,44 0,3  1,28 9,68 10 

22.12 3,72  * * 0,23  1,6    

28.12. 5,06 7,12 9,92 6,67    

2.1. 2,03    5,47 9,48 10,77 

5.1. Mešani vzorec izcedne vode vzorčni 
mesti: 1 + 4    1,2 

10,43 10,40 

*vzorčno mesto je presahnilo 
 

NH4
+(mg/l) 

Vzorčno mesto 1 2 3 4 5 

17.12    50  

18.12 10 * 0 100  

20.12 10 * 0 200 - 400 10-25 

22.12 10 – 25  * * 400 25 

28.12 10 25 0-10 50  

2.1. 0    0 

*vzorčno mesto je presahnilo 
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SO4 (mg/l) 

Vzorčno 
mesto 

1 2 3 4 5 Potok 
dolvodno 

Potok 
gorvodno 

17.12 1.400 1.400 1.240 1.300 -   

18.12 1.000 * 920 2.200 -   

20.12 1.200 * 500 840 1.800 120 0 

22.12 1.400 * * 1.700 1.200   

28.12 1.200 850 300 1.050 Ni bilo 
mogoče 
vzorčenje 

  

2.1. 1.260    1.100 120 0 

5.1. Mešani vzorec izcedne vode vzorčni mesti: 1 + 4  
1.260 

90 0 

*vzorčno mesto je presahnilo 
 
 
KPK 
KPK (vzorec 3) = 1280 mg/l  ( dne 20.12) 
KPK ( vzorec 1)= 126 mg O2/l in KPK (vzorec 4) = 124 mgO2/l  (dne 28.12.)  
 
Analize mešanice izcedne vode iz vzorčnega mesta 1 in 4, odvzete dne 5.1.. Analizo je 
opravilo podjetje IKEMA d.o.o in je podano v Prilogi 1. V spodnji tabeli navajamo le 
presežene vrednosti. 
 

Parameter enota Izmerjena vrednost Predpisana vrednost* 

Celotni cianid mg/l 6,5 5 

Sulfat mg/l 1330 300 (kanalizacija) 

sulfid mg/l 6,7 0,5 

*Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur.l.RS, št. 62/08) 
in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo 
 
 
Parametri onesnaževal v potoku Trnovšek pred in po deponiji. Analize je za potrebno študije 
opravilo podjetje IKEMA d.o.o. in so podane v Prilogi1. 
 

Parameter Enota pred deponijo 
jan. 2018 

po deponiji 
jan. 2018 

Strupenost za vodne bolhe sd 1 1 

Amonijev dušik mgN/l 0,15 0,15 

Celotni cianid mg/l 0,012 0,16 

Sullfat  mg/l 22,6 116 

KPK mgO2/l 10 10 
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Vrednotenje rezultatov 
 

Prevodnost (µS/cm) 
Z električno prevodnostjo ovrednotimo količino ionov v posamezni raztopini. Električna 
prevodnost izcedne vode iz deponijskega telesa je znašala od 2.600 – 3.640 µS/cm in je bila 
tudi do 8 x višja kot električna prevodnost v potoku pred deponijskim telesom (442 µS/cm) 

pH 
pH vrednost izcednih vod se je gibala od 6,8 – 7,24 in je bila nižja od pH potoka  pred 
deponijskim telesom (7,58). Nižjo pH vrednost izcedne vode pripisujemo acidifikacijskim 
procesom v deponijskem telesu. Gre za anaerobno razgradnjo organskih snovi, pri čemer se 
tvori ocetna kislina.   
 
Kisik (mg/l) 
Pri meritvah količine raztopljenega kisika smo potrdili zgornjo ugotovitev – v izcedni vodi 
potekajo anaerobni procesi razgradnje, saj je bila količina kisik zelo majhna (0,3 – 6 mg/l) v 
primerjavi z vrednostjo kisika v potoku 10 mg/l. Dan po padavinah (28 in 2.1) je zaradi večjih 
pretokov, oziroma vodnatosti, izcedna voda bolj nasičena s kisikom kot v sušnem obdobju 
(20 in 22). Padec nasičenosti s kisikom je zaznati tudi v potoku in sicer pred in po deponiji.  
 
Količina kisik, ki so ga namerili v reki Reki, kamor se steka tudi potok Trnovšek je bila v letu 
2014 7,1 – 10,7 mgO2/l (vir ARSO Kakovost voda za življenje sladkovodnih vrst rib v 
Sloveniji)  
 
NH4+(mg/l) 
Amonijak nastaja pri anaerobni razgradnji beljakovin. Koncentracija je velika v deponijskem 
telesu, zlasti na vzorčnem mestu 4 (50 – 400 mg/l). Koncentracija amonijaka narašča v 
sušnem obdobju. Dovoljena koncentracija amonijaka v izcednih vodah je 50 mg/l. 
 
SO4 (mg/l) 
Sulfati so prisotni v sadri (CaSO4), ki predstavlja največjo količino odloženih odpadkov. Sadra 
je vidna na vseh vzorčnih mestih izcedne vode. Koncentracija sulfata je visoka tudi po 
izdatnih padavinah, ko so količine izcedne vode velike. Sulfate smo namerili tudi v potoku. 
Koncentracija sulfata je v izcedni vodi tudi za 4 x  presegala  dovoljeno vrednost za iztok v 
kanalizacijo (300 mg/l). 
 
KPK 
Dokaj nizka koncentracija KPK vrednosti in visoka prevodnost nakazuje, da gre povečini za 
anorganska onesnaževala.   
 
Cianid 
Pri proizvodnji organskih kislin se je uporabljalo barvilo berlinsko modro (ferifero cianid) za 
kompleksno vezanje železa iz raztopin. Modro barvilo je vidno na vseh odprtih delih 
deponijskega telesa, cianid se iz barvila izlužuje preko izcedne vode v potok. Koncentracija 
cianida v izcedni vodi je za 13 x presegla dovoljeno koncentracijo. 
 
Vodikov sulfid 
Vodikov sulfid nastaja pri redukciji sulfata ter pri anaerobnih procesih razgradnje. Ima tipičen 
vonj, ki je bil prisoten vsa vzorčenja. Povečanje emisije v zrak so zlasti po padavinah, ko se 
odkrijejo nova mesta deponijskega telesa. Koncentracija sulfida v izcedni vodi je za 13 x 
presegla dovoljeno koncentracijo. 
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5. VPLIV ODLAGALIŠČA NA OKOLJE, KVALIFIKACIJSKE VRSTE S 
SEZNAMA NATURA 2000 IN PODZEMLJE 

 

Študijo z oceno vpliva nesaniranega odlagališča Globovnik na okolje, kvalifikacijske vrste s 

seznama Natura 2000 in podzemeljsko živalstvo Škocjanskih jam je izdelal Inštitut za 

raziskovanje krasa iz Postojne (14). V študiji je ugotovljeno, da odlagališče Globovnik 

značilno vpliva na kakovost potoka Trnovšek, ki v številnih parametrih izrazito vpliva na 

povišanje parametrov naravnega ozadja tega potoka. Izpusti iz deponije se odražajo tudi v 

povišanih vrednostih ključnih onesnaževal v rečnem sedimentu. Deponija predstavlja izdaten 

vir onesnaženja v obliki organskega materiala (visoke vrednosti KPK, tudi fenoli), težkih 

kovin (zlasti Cr, pa tudi Hg, Mo, Ni in Pb, sulfata (SO42-), vodikovega sulfida (H2S kot plin) ter 

cianidov (CN-). Poleg izcednih vod iz deponije pa se v Trnovšek ter dolvodno proti Reki in 

Škocjanskim jamam sproti vnašata tudi erodiran material z deponije ter izcedne oborine. 

 

V študiji so analizirani biokemijski procesi, ki potekajo na odlagališču glede na sestavo 

odloženih odpadkov in vpliv onesnaževal na organizme in ekosistem. Podrobneje so 

prikazana onesnaževala, katerih prisotnost je bila ugotovljena na odlagališči. To so sulfat in 

vodikov sulfid, težke kovine – živo srebro, svinec, krom, cink, baker, nikelj, cianidi in fenoli. 

 

Izcedne vode iz odlagališča Globovnik ogrožajo vodno bioto, od mikroorganizmov, ki so 

ključni pri kroženju snovi, nevretenčarjev, npr. raki, do višje razvitih organizmov. Toksični 

izpusti se na dolgi rok kažejo v vrstnem osiromašenju, popolnem uničenju populacije ali 

nesorazmernemu povečanju ene vrste ter pojavu invazivnih vrst. 

 

Potok Trnovšek in reka Reka, v katero se zliva, tečeta skozi tri Natura 2000 območja, ki so 

uvrščena na seznam po Direktivi o pticah (SPA, SI5xxxxx) in/ali po Habitatni direktivi (pSCI; 

SI3xxxxxx): Dolina Reke (SI5000003), Reka (SI3000223) in Kras (SI3000276, SI5000023). 

Ekološko pomembno območje Natura 2000 je na ozemlju Evropske unije pomembno za 

ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic (posebno območje varstva – SPA) in 

drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (posebno ohranitveno 

območje – pSCI). V splošnem je to območje v biogeografski regiji ali regijah, ki pomembno 

prispeva k ohranitvi ali obnovitvi ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih 

vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov. Poleg tega pomembno prispeva k ohranjanju 

biotske raznovrstnosti v biogeografski regiji ali regijah. 

 

Poleg naštetih Natura 2000 območij v tem delu potok Trnovšek in Reka prečita tudi tri večja 

ekološko pomembna območja (EPO): Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 

(80000), Reka (Velika voda) (53600) in Kras (51100), naravne vrednote (NV): Reka (3290) in 

Škocjanske jame (312) ter zavarovano območje (ZO): Regijski park Škocjanske jame (3896). 

 

Kvalifikacijske vrste, zaradi katerih to območje uvrščamo med območja Nature 2000 so: 

kosec (Crex crex), grahasta tukalica (Porzana porzana) in rjavi srakoper (Lanius collurio). 

 

Območje Reke so uvrstili na seznam Nature 2000 na podlagi naslednjih kvalifikacijskih vrst: 

hribski urh (Bombina variegata), grba (Barbus plebejus), pohra (Barbus meridionali), 

strašnični mravljiščar (Phengaris teleius), primorski koščak ali koščenec (Austropotamobius 
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pallipes), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), dolgokrili netopir (Miniopterus 

schreibersii) in dolgonogi netopir (Myotis capaccinii). 

 

V površinskem toku Reke je bilo ugotovljenih 21 skupin velikih nevretenčarjev, ki se v 

začetnih delih podzemne Reke pojavijo kot posledica »katastrofičnega drifta«, pasivnega 

plavljenja in le redko preživijo dalj časa v podzemlju . Kmalu postanejo hrana drugim, pravim 

podzemnim vrstam (stigobiontom). Večino makrozoobentosa predstavljajo ličinke žuželk, ki 

preživijo le del svojega življenjskega cikla v vodi. Poleg teh so bili ugotovljeni še predstavniki 

ožigalkarjev, vrtinčarjev, polžev, školjk, maloščetincev (Haber monfalconensis), pijavk, pršic 

ter različne skupine rakov, tako ceponožci, enakonožci (Asellus aquaticus cavernicolus, 

Trichoniscus stammeri), postranice (Niphargus timavi, N. cf. stygiu) in deseteronožci 

(Troglocaris sp.). Ribe so zastopane v glavnem s postrvjimi in ciprinidnimi vrstami. Med 

redkimi stigobiontskimi vrstami, ki jih še najdemo v podzemni Reki, sta zlasti Marifugia 

cavatica (Polychaeta) in Dendrocoelum spelaeum (Turbellaria). Človeški ribici, Proteus 

anguinus (Amphibia), predstavlja podzemna Reka točko najsevernozahodnejše razširjenosti 

v vodah Dinarskega krasa. 

 

Človeška ribica (Proteus anguinus) je edini v Evropi živeči troglobiontski vretenčar in eden 

najznamenitejših prebivalcev podzemnih voda v Sloveniji. Gre za vrsto, ki živi izključno v tem 

habitatu, zato sta njeno preživetje in prisotnost v podzemlju neposredno odvisna od 

kakovosti podzemne vode. Na podlagi dosedanjih rezultatov analiz vsebnosti kovin v tkivih 

človeških ribic se predvideva, da so te živali le do neke mere regulatorji (vzdržujejo stabilne 

koncentracije kovin v tkivih z izločanjem). Na ravni Evropske Unije, kakor tudi v Sloveniji, je 

človeška ribica uvrščena med ranljive (V) vrste, saj je areal njene razširjenosti manjši od 

2.000 km2, porazdelitev zelo fragmentirana, velikost in kakovost njenega habitata pa se 

stalno manjša. 

 

Za ocenjevanje kakovosti Reke od izvira do ponora na osnovi biološkega ocenjevanja je bil 

uporabljen Shannon-Wienerjev diverzitetni indeks, med biotičnimi indeksi pa modificirani 

saprobni indeks, povprečni Chandlerjev biotični seštevek in modificirani razširjeni biotični 

indeks. Biološke raziskave so pokazale, da v površinski Reki poteka optimalen 

prehranjevalni pretok z rahlo povečano trofično aktivnostjo, ki pa se na izvirnih predelih ter 

predelih, kjer ni industrije ter večjega antropogenega onesnaženja ne odraža izrazito 

negativno v sestavi združbe velikih nevretenčarjev. Vzrok takemu stanju je relativno hiter tok, 

ki ne dopušča velikega usedanja organskih snovi, in spreminjanje vodostaja. Površinski tok 

Reke s trenutno biotsko optimalnostjo ne bi imel bistvenih negativnih vplivov na podzemeljski 

tok v Škocjanskih jamah, kamor teče, če se vanjo ne bi izlivale toksične snovi iz neprimerno 

urejenih odlagališč, kot je odlagališče Globovnik. Zato ostaja določena skrb zaradi kopičenja 

prebitka hranilnih snovi v podzemeljski reki, kot posledica nenehnega spiranja toksičnih in 

drugih snovi, ki povzročajo evtrofikacijo, iz odlagališča. Še posebej je stanje pereče v 

podzemlju, kjer je odsotna primarna produkcija, specifična pa sta tudi kroženje snovi in 

pretok energije v takšnem habitatu. 

 

Na podlagi kvalifikacijskih vrst po Direktivi o pticah in Habitatni direktivi je bilo na seznam 

Nature 2000 uvrščeno tudi območje Kras. Na območju Kras se nahajata zavarovano 

območje Regijski park Škocjanske jame in naravna vrednota Škocjanske jame. Škocjanske 
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jame sestavlja sistem jam. Večji del so to vodne jame, v katerih ponika Reka, so pa tudi višje 

ležeče suhe jame. Pomen Škocjanskih jam se kaže v njihovi legi in položaju, vodni funkciji 

kot del vodnega sistema vodonosnika Kras, ter edinstveni naravni dediščini zaradi bogate 

podzemeljske favne. Skupno število ugotovljenih stigobiontskih ter troglobiontskih živali v 

Škocjanskih jamah je 27, samo med ceponožnimi rakci v prenikli vodi je bilo najdenih 20 vrst, 

od katerih jih je 12 stigobiontskih.  

 

V zaključkih in priporočilih študija ugotavlja, da težke kovine antropogenega izvora bolj 

prizadenejo organizme kot v naravi prisotne težke kovine. Nekatere, ki so tudi v izcednih 

vodah iz deponije, se akumulirajo vzdolž prehranjevalne verige in ključno vplivajo na 

organizme in stanje ekosistema. Človeška ribica je občutljiva na poslabšano ekološko stanje 

v okolju in je nagnjena k delni akumulaciji težkih kovin v tkivih.  

 

Za vse kvalifikacijske vrste ni mogoče opredeliti natančnega vpliva izcednih vod iz deponije 

Globovnik. Na podlagi analiz ter upoštevajoč načelo previdnosti iz Zakona o varstvu okolja 

(»Če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so ogrožene njegove 

regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za 

odlaganje ukrepov«) je treba k sanaciji deponije Globovnik pristopiti čim prej, da se prepreči 

poslabšanje ekološkega stanja. 

 

Na podlagi literaturnih podatkov se lahko pričakuje, da v primeru nesaniranega in 

nezmanjšanega negativnega vpliva deponije Globovnik ter nadaljevanja trenutnega stanja 

pride do izrazitejšega osiromašenja vrst, nesorazmernega povečanja ene vrste, ki poruši 

biotsko ravnovesje v ekosistemu ter pojava tujerodnih invazivnih vrst. 

 



  

PROVITA, inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica  
 
Študija o vplivu  nekdanjega odlagališča   
Globovnik na Škocjanske jame stran 27 od 32 
 

6. POVZETEK 
 

Nesanirano odlagališče Globovnik tudi po preteku 26 let, odkar se je prenehalo z odlaganjem 

odpadkov, nekontrolirano onesnažuje vse elemente okolja – onesnažuje zrak z emisijo snovi 

in neprijetnega vonja, onesnažuje potok Trnovšek in reko Reko z izcednimi vodami in 

onesnažuje tla. Stopnja onesnaževanja je sicer manjša od tistih, ugotovljenih leta 1992, 

vendar izmerjene vrednosti še vedno bistveno presegajo zakonsko predpisane vrednosti za 

izpuste v okolje (12, 13). 

 

Območje odlagališča, razen tistega dela, na katerem je postavljen Zbirni center, je 

zaraščeno, težko dostopno in brez vsake kontrole. Izcedne vode in izprani delci odloženega 

materiala na več mestih iztekajo v potok Trnovšek, na desnem bregu potoka pod kamnitim 

nasipom. To kaže, da je izcedna voda prebila nasip, torej da je nasip prepusten in pogojno 

nestabilen (15). 

 

Na zgornjem platoju odlagališča je bil leta 2007 zgrajen Zbirni center za zbiranje mešanih in 

ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Drenažna in padavinska odpadna voda s streh in 

asfaltiranih manipulativnih površin se odvaja v ponikovalnico, locirano v osrednjem delu 

odlagališča (8). Ponikla voda se preceja skozi odpadke do nepropustne podlage, odteka proti 

peti odlagališča in potoku in intenzivno spira odložene odpadke. Teren okrog ponikalnice je 

razmočen, kar kaže na slabo delovanje ponikalnica. Ponikanje padavinske odpadne vode v 

telo odlagališča ni dovoljeno, ker je okoljsko in geomehansko škodljivo, zato je potrebno 

obstoječo ponikalnico padavinskih vod z območja Zbirnega centra odstraniti in preusmeriti 

odvod teh vod izven območja odlagališča. 

  

Ob Zbirnem centru se še danes nekontrolirano odlagajo gradbeni odpadki kot so zemljine, 

kamnine in lesni odpadki (grmovje, veje itd.). Na novo navožen material se prosto brez 

nadzora stresa po pobočju in ob preseženi stabilnosti pobočja zdrsne v ravnico pod 

odlagališčem ob cesti Ilirska Bistrica - Knežak. Naklon pobočja odlagališča je prestrm in 

nestabilen in zato plazi proti jugu in jugovzhodu (15). Nekontrolirano odlaganje zemljine in 

drugih odpadkov na deponijo je treba takoj ustaviti, saj bo vsako novo odlaganje materiala na 

deponijo povzročalo dodatna dela pri izvajanju sanacije in podražitev posega. 

 

Potok Trnovšek in reka Reka, v katero se zliva, tečeta skozi tri Natura 2000 območja, 

pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter 

rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Poleg območij Natura 2000 prečita tudi 

tri večja ekološko pomembna območja - območje življenjskega prostora velikih zveri, naravne 

vrednote Reka in Škocjanske jame ter zavarovano območje Regijski park Škocjanske jame. 

 

Reka Reka je uvrščena na seznam Natura 2000 zaradi prisotnosti osmih vrst: hribskega 

urha, grbe, pohre, strašničničnega mravljiščarja, primorskega koščaka, velikega 

podkovnjaka, dolgokrilega netopirja in dolgonogega netopirja. Hribski urh in koščenec sta 

uvrščena med ranljive vrste, grba pa med prizadete vrste. 

 

V Dolini Reke (SI5000003) so tri vrste s seznama Natura 2000: kosec, grahasta tukalica in 

rjavi srakoper. Kosec in grahasta tukalica sta na rdečem seznamu kot prizadeti vrsti, rjavi 

srakoper pa spada med ogrožene vrste. 



  

PROVITA, inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica  
 
Študija o vplivu  nekdanjega odlagališča   
Globovnik na Škocjanske jame stran 28 od 32 
 

 

V podzemeljski Reki, ki iz Škocjanskih jam nadaljuje pot proti izvirom Timave, živi 21 skupin 

velikih nevretenčarjev. V Škocjanskih jamah je celokupno zabeleženih 27 stigobiontskih ter 

troglobiontskih vrst živali. 

 

V vodonosniku Kras in dolvodno v podzemeljskem toku Reke živi človeška ribica (Proteus 

anguinus), ki je uvrščena med ranljive vrste. Kot edini pravi podzemeljski vretenčar se nahaja 

na vrhu prehranjevalne verige. 

 

Izcedne vode iz odlagališča onesnažujejo potok Trnovšek z visoko vsebnostjo sulfata, 

sulfida, celotnega cianida in težkih kovin. Nekatere težke kovine se akumulirajo vzdolž 

prehranjevalne verige in ključno vplivajo na organizme in stanje ekosistema. Človeška ribica 

je občutljiva na poslabšano ekološko stanje v okolju in je nagnjena k delni akumulaciji težkih 

kovin v tkivih. 

 

Iz analize stanja odlagališča, zlasti pa iz ugotovitev in zaključkov študije Inštituta za 

raziskovanje krasa (14) izhaja, da je treba k sanaciji deponije Globovnik pristopiti čim 

prej in s tem preprečiti poslabšanje ekološkega stanja. V primeru, da se trenutno 

stanje ne sanira in se negativni vpliv deponije Globovnik na okolje ne zmanjša, lahko 

pričakujemo izrazitejše osiromašenje vrst, nesorazmerno povečanje ene vrste, ki 

lahko poruši biotsko ravnovesje v ekosistemu in pojava tujerodnih invazivnih vrst. 
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